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الرحيم الرحمن هللا بسم

الحديثة»، الفلسفة و«قصة اليونانية، الفلسفة قصة بعد العالم» يف األدب «قصة هذه
يكون ما أقرب أسلوٍب يف وغربيِّها، رشقيِّها وحديثها، قديمها العاملية لآلداب فيها عرْضنا
من نماذج بعض وقدَّمنا نتاجهم، أشهر صنا ولخَّ رجالها، بأشهر وعرَّْفنا القصص، إىل

آدابهم.
اآلداب عىل عينَه يضَع أن إىل العربي األدب حاجة من رأيْنا ما العمل هذا إىل ودعانا
أُمٍة كل تفعل كما نماذجها بعَض ويستلِهم واتجاهاتها، موضوعاتها من يستفيد األخرى،
عليه، ووقفتْهم به قومها أعلَمْت إال والغربية الرشقية اآلداب من أدبًا تَرتُك فلم اآلن، حيَّة
بأشهر وعرَّفتهم نثًرا، ونثَره شعًرا ِشعره ونقلت وُمميزاته، وعيوبه خصائصه، لهم وذكرْت
صيني أدٍب؛ أيَّ يعِرف أن أملاني فرنيسأو أو إنجليزي شاء فلو آثاره؛ أقوَم وترجمت رجاله،
األدب ذلك كل ِمن لوجد غربي، آَخر أدٍب أيَّ أو عربي، أو فاريس أو هندي أو ياباني أو
أمٍة كلِّ أدباء واستغلَّ وامُلتفرِّقات. واملجموعات وامُلخترصات، امُلطوَّالت ووجد بلُغته، الكثري
والشعر الخيام، وُرباعيات وليلة، ليلة ألف فاستغلُّوا استغالل، خريَ املعروضة اآلداب هذه
املجموعات أخرجوا ونتاجهم؛ ثروتهم من يزيدون يوٍم وكلَّ الهندي. والقصص الجاهيل،
أهمِّ يف الكبرية والكتب العالم، يف الدينية الكتُب من وُمختارات العالم، قصص يف الواسعة
لكلِّ َمشاًعا ملًكا أصبح بل أنتجته، التي األمة ِملَك األدب يُعد لم حتى وهكذا العالم، آداب
وامُلستكَشفات العالم، ت وغالَّ الربيد، شأَن اآلداب شأن وأصبح وتستغلُّه. تَستثمره يقظة أمٍة
واستطاع شاءها أحٍد لكل ملٌك هي بل ُمخرتعها، وال حتى ألحٍد ملًكا ليست والعلمية الطبية

منها. االستفادة
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عىل نهضتَها ست أسَّ العباسية الدولة عرص يف العربية النهضة أن له يُؤَسف ا وممَّ
والطبَّ الفلسفَة فرتجمت األدب، ترجمة عن أرضبَت ولكنها طبيعيٍّا، هذا وكان الرتجمة،
إذا حتى وغريِهم، والرومان اليونان معارف كل واستغلَّت يشء، وكلَّ والفلك والرياضة
ثنايا يف لها عرْضنا ألسباٍب وجهه يف الباب وسدَّت عنه، عينَها أغَمَضت األدب إىل وصلت
األدب صار أْن عنها نشأ كبرية، خسارًة ذلك كان فقد األسباب كانت مهما ولكن الكتاب. هذا
أوزانه يف الجاهيل األدب ه شقَّ الذي املجرى يف إالَّ يجري ال — الشعر ة وخاصَّ — العربي
القديم، امَلجرى ع وسَّ أنه فهو شيئًا أدٍب من بعَده أتي ما فعَل فإْن وموضوعاته، وقواِفيه
لكان فعلوا ولو األصيل، املجرى تمدُّ جديدة روافَد حَفر وال جدیًدا، مجًری يُنشئ لم ولكنَّه
ورواياٌت تمثيل، وِشعر مالحم ِشعُر لنا ولكان املوضوعات، يف وتنويع البحور يف تنويع لنا

وغريهما. والروماني اليوناني األدب فيها استُلِهم وقصص
األدبي النشاط كل ه تَوجَّ أْن األُخرى اآلداب استغالل عن اإلرضاب هذا نتيجة من وكان
بعضأبوابه، يف الِغنى كلَّ غنيٍّا العربي األدب فأصبح املفتوحة، األبواب ال املأثورة األنواع إىل
هذه إىل يِصل القارئ فلعلَّ ذلك، لبيان هنا مجاَل ال ا ممَّ أبوابه، بعض يف الفقر كلَّ فقريًا

الكتاب. هذا قرأ هو إذا بنفسه النتيجة
وتمنَّيُت القديمة، نهضتنا فيه وقعت الذي الخطأ يف الحديثة نهضتنا تقَع أال أملُت
ومثلها اليوناني، األدب يف كتُب بل كتاٌب لنا فيكون كاملة، األخرى اآلداب إلينا تنقل أن
وِمثله الحديث، اإلنجليزي األدب يف وكتاب الهندي، األدب يف ومثلها الروماني، األدب يف
موضوعه، يف صون امُلتخصِّ كتاٍب كلِّ بوْضع ويقوم األملاني، يف وِمثله الفرنيس، األدب يف
السنني يتطلَّب وقيمته َكماله مع العمل هذا رأيُت ولكنِّي إليه؛ ه وأُوجِّ العمل هذا وأُِرشفعىل
أوجَب العمل هذا يكون ال فقد هذا ومع والصعاب. بالعقبات امَلحفوف واملجهود الطوال،
نبدأ أن الخري من كان ربما أن ورأيُت الُجَمل؛ قراءة قبل باء بألف يُبدأ أن بدَّ وال اآلن، يشءٍ
ملادٍَّة نفوسهم وتفتَّحت الُقرَّاء استساغه إذا حتى قريبًا، عرًضا املشهورة اآلداب بعرض
بعَدنا، يأتي من بها وقام األوىل، الخطوة بعد الثانيَة الخطوَة ذلك كان أْوىف، وغذاءٍ أوسع

الطبيعي. ر التطوُّ ُسنَّة منَّا؛ حظٍّا والِعلم األدب يف أوسَع ويكون
— املوضوعات هذه يف ُكتبت التي اإلفرنجية الكتب عىل اعتمدنا نحن إذا — ِخفنا ولكن
أن ينبغي ا عمَّ انحرفت قد تكون أن أو فيها، وقعْت الكتُب هذه تكون قد أخطاء يف نقع أن
العميق الِعلم وال أدب، كل يف ص التخصُّ ندَّعي ولْسنا الزَّلل. وجوه من ذلك نحو أو يُختار،
— العلمية األمانة وبني الهام، العمل هذا إنجاز يف الرغبة بني توفيًقا — فرأينا فن، كل يف
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فؤاد الدكتور عىل الِعربي األدب فصل فعرْضنا فيه؛ صني امُلتخصِّ عىل فصٍل كلَّ نعِرض أن
فأقرَّه. اإلبرايش عطية األستاذ عىل عرْضناه كما تحضريه، عىل كثريًا أعانَنا وقد حسنني،
كثرية، فوائَد فيه وأفادنا بعناية، فقرأه مندور، محمد الدكتور عىل اليوناني األدب وعرْضنا
الكتاب. هذا يف نُِرش كما جديد من فكتَبَه التاريخ، فصل يف نظِرنا وجهة عىل يواِفْقنا ولم
عىل القديم الفاريس األدب وعرْضنا عثمان؛ حسن الدكتور عىل «دانتي» فصل وعرْضنا
الوسطى، العصور يف الفاريس األدب فصل وكتَب فيه، فزاد عزام، الوهاب عبد الدكتور

الشكر. وافر منَّا جميًعا فلهم
نكون فقد أخطاء، بل خطأ من الضخم املرشوع هذا مثل يخلَو أن فُمحال هذا ومع
منه، خريٌ غريُه ما اخرتْنا أو اإلجمال، يِجب حيث لنا فصَّ أو التفصيل، يِجب حيث أجَمْلنا
امُلخالفة، بعض يُخالفه األصيل اليوناني والنصُّ إنجليزي، نصٍّ عىل الرتجمة يف اعتمْدنا أو
الناِقد نقَد نسمع أن الَرشف ولنا استَطْعنا، ما وهو جهِدنا، مدى هذا ولكنَّ ذلك. نحو أو

الصواب. إىل ه وامُلوجِّ الخطأ إىل وامُلرشد
أو الرومانية أو اليونانية النماذَج ترجمتُنا وهي ا، جدٍّ شائكة أخرى عقبة وتأتي
مها نُنغِّ أن وحاولنا ا، شاقٍّ جهًدا ترجمتها يف بذْلنا فقد العربية، اللغة إىل ذلك غري أو الهندية
قارئ يحسُّ ما جمالها من يُحسُّ ال وقد القارئ، يستسيُغها ال قد ذلك بعد ثُم طاقتنا، جهد
امُلحال من أنَّ ترجمته حاول من كلُّ أدرك فقد الشعر؛ وخاصة طبيعي، وهذا بلُغته، األصل
ولها املعاجم)، ه (تفرسِّ ُمْعَجِمي معنى لها شعرية كلمٍة فكلُّ لغة، إىل لغٍة من جماله نقل
نغمة لغته يف وللبيت ذلك. وغري االلتزامية وداللتها وبيئتها َوَسطها من تكوَّنت حوَلها هالٌة
إلهامات، تبعث وإيماءات تقليدية، وأساليب اجتماعية، وإشارات صوتية، وحالوة موسيقية
والنغمات الهاالت ينُقل أن يستطيع فال املعجمية، املعاني ينُقل أن املرتِجم استطاع فإِن

الجو. يف كركيٍّ من خري اليد يف وعصفور يشء، ال من خري فيشء هذا ومع واإليماءات.
العلمية، الرتجمة فيه راَعوا قد ترجموه، ما رأينا فقد املرصية، اآلثار لرجال ومعذرًة
ترجمة رأينا كما الكتاب، موضوع لتُناِسب أدبية لغٍة إىل تراجمهم من اخرتْنا ما فحوَّلنا
لُغته، حيث من ال العربية، للغة األدبي والذوق يتَِّفق ال العربية اللغة إىل املقدَّس الكتاب
ما املعنى عىل املحافظة مع جديًدا عربيٍّا إنشاءً اخرتْناه ما فأنشأنا أسلوبه، حيث من وال

َوِسَعنا.
وأدب القديم العرص أدب يف األول الجزء أجزاء: ثالثة يف الكتاب يقَع أن وحَزْرنا
عرش، التاسع القرن أول إىل النهضة بدءِ من األدب يف الثاني والجزء الوسطى، العصور
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التي املصادر الكتاب آخر يف وسنذُكر اليوم. إىل عَرش التاسع القرن أدب يف الثالث والجزء
هللا. شاء إن عليها اعتمْدنا

إتمامه. عىل ويُعني به، ينفع أن املسئول وهللا

أمني أحمد
١٣٦٢ه سنة الثانية جمادی ٥
١٩٤٣م سنة يونيه ٨
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الكتابة قصة

ترجع ُممتعة قصٍة من رائًعا فصًال لتُنشئ إنها أمامك؟ تنرشها مطبوعة صفحٍة إىل أرأيَت
عىل يستحيل َمبلًغا والعمق السعة من بلغت قصٌة وهي السحيق، املايض إىل األوىل فصولها
الظهور، يف القصة هذه بدأت وأين متى يدري الذي ذا ومن بأطرافها. يُلمَّ أن واحد إنساٍن
ظهر عىل َدبَّ منذ كلها اإلنسانية كتبتْها بقصة ظنُّك وما األيام؟ ُمستقبل يف تُبديه وماذا

إنسان؟ األرض
مع لنَُعد ثُمَّ اليوم، نِقف حيث فلنبدأ القصة، هذه من حيَّة أجزاءٌ اليوم إنَّنا بل
صفحاٍت إىل تنُظرا أن أِلَفتا قد فعيناك بدايتَها؛ الرواية من نبلغ حتى القهقرى السنني
وأنت تعَجب وعالم النَظر. منك الكتابة من الرضُب هذا يستوِقف يُعد لم حتى مطبوعة،
معدودة دراهُم اإلفطار؟ مائدة عىل صباح كلَّ انتظارك يف املطبوعة اليومية الصحيفة ترى
وكأنما فأصبحَت جميل، أنيق كتاٍب يف مطبوعًة األدب، رفيع من اآلياِت بآيِة تأتيك أن كفيلٌة
يَستثري أمره حقيقة يف أنه مع عَجب، وال فيه دهشَة ال مألوف أمر للكتُب املطابع إخراج
القارئ؛ وعقل الكاتب قَلِم بني ط تتوسَّ التي الوسائل هذه إىل انُظر وإعجاب. عجٍب كلَّ
آَخر لعامٍل ليس ما الحديثة املدينة يف األثَر من لها يكون قد التي املطبعة هي أعجبَها فلعلَّ
أخرجِت قد أخرى آالٌت تكون أن بدَّ ال عجالتها املطبعة من تدور أن وقبل اإلطالق؛ عىل
مصانع تكن لم إن األحُرف هذه يف خري وال التنسيق؛ بديعة الرسم جميلة مسبوكًة األحُرف
من بَرصك فيه ح تُرسِّ الذي هذا ِمثل الِخَرق وباِيل الشجر لُباب من تُخرج أخذت قد الورق
لتُسلمها املطبوعة بأوراقها تَفيض املطبعة أخذت كله، ذلك أُِعدَّ ما فإذا جميل. صقيٍل ورٍق
من ناحيٍة يف قارٍئ يَدي بني منشور كتاب هي فإذا جلدتنَي، بني فتُغلِّفها تَطويها آالٍت إىل

األرجاء. الفسيحة الدنيا نواحي
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فكانت والكهرباء، البخار قوَّة يجهل كان عًرصا لتبلُغ الوراء إىل قصرية خطوًة ِرسْ
الكتُب يُخِرجون القوم ترى ترى؟ فماذا باأليدي، تُدار — الصناعة آالت كسائر — املطابع
آباؤنا فَعوَّض التِّيل، ألياف من ورٍق عىل تُطبَع كانت إذ الشكل، جميلة نع الصُّ ُمتقنَة
البقاء؛ ُطول إىل تؤدي التي الصناعة متانة الواحد الكتاب من املطبوعة النُّسخ ِقلَّة من
نواٍح تُالحقها ما كثريًا اإلصالح ونواحي السيئات، تتبَُعها ما كثريًا الرُّقي حسنات وهكذا
األيدي، ُصنع من ورٍق عىل األيدي، بمطابع كتُبَهم طبعوا قد آباؤنا كان فلنئ الفساد. من
الدهر؛ وجه عىل وأبقى اليوم، مطابع تُخرجه ما معظم من بناءً أقوى كتُبًا أخرجوا فلقد
فُرسعان قوية، بأحماٍض ممزوًجا الخشب، لبِّ من مصنوع اليوم نستخِدمه الذي الورق إذ
الزَّوال. إليه ألرسع الواحد للكتاِب الطبعاِت تَالُحق ولوال قواه، وتضُعف وجُهه يصفرُّ ما
صُغرِت فكم رديئة، طباعة لهم كانت متينة، كتٍب من لهم كان ما جانب إىل آباءنا أن عىل
وارتفاع الكتُب قلَِّة عن فضًال للورق، اقتصاًدا القارئني، أبصار أَجَهدْت حتى ت وَدقَّ األحرف

يقتنوها. أن الناس من كثرٍي ُمستطاع يف يُكن فلم ثمِنها،
املطبعة وعهد بالكهرباء، تُدار املطبعة عهد هما: خطوتنَي الوراء إىل خَطونا قد هنا إىل
يف عاش أملاني لرجل صغري دكاٍن أمام وإعجاب إكباٍر وقفَة لحظًة ِقف ثم باأليدي. تُدار
الطباعِة أبا — بحق — يَُعدُّ الذي جوتنربج،1 يوحنَّا وهو عرش، الخامس القرن منتصف
فيسُهل وتحريكها، نقلُها يُمكن بحيث الحروف لصبِّ وسيلًة ابتكر الذي فهو ُمداَفع؛ غريَ
يف فليس الخالد، الطبَّاع هذا أخرج كتاٍب أيَّ ندري وليتَنا وصفحات. سطوٍر يف ها رصُّ
بعضها يزال ما التي الالتينية األناجيل أنَّ غري جوتنربج؛ اسم يحِمل كتاب كلِّها املتاحف
ِعَرب من عربًة ولنَذُْكْرها واألتباع. األعوان من نَفٍر مع إليه طبِعها يف الفضل يرجع باقيًا،
العاَلم لهم يدين ممن االخرتاع رجال من غريه ككثرٍي — العظيم املخرتع هذا أن الزمان
بوفائه له يكن لم الدَّين، من عبءٍ تحت يرَزَح أن الحاجة دفعتْه قد — الجزيل بالفضل
من وليس َفَموت. ِلفاقٍة وخلََّفُه وأحُرف، أدواٍت من يمِلك ما منه وانتزع الدائن فجاءه ِقبَل،
من قرٍن ِنصف الدنيا عىل يمِض فلم جوتنربج، من أخذ بما انتفع قد الدائن ذلك أن يف شكٍّ

الجنوب. إىل الشمال من أوروبا وجه عىل الطباعة انترشِت حتى الزمان

.Johann Gutenberg 1
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لم عهًدا تبلغ حتى البعيد املايض إىل الرحلة تاِبع والطباعة؟ املطبعة َقبْل ماذا ثُم
أهل صنيعة الورُق إذ الضئيل؛ القليل منه عرَفْت أو الورق، يكون كيف أوروبا فيه تعِرف
الغرب؛ أهل من لجريانهم صناعته علَّموا الذين العرب أخذ وعنهم مرص، أهل ثم الصني،
لثالثة — لها ما العلوم م تَقدُّ يف القيمة من لها التي — املادة بهذه َمدينون فاألوروبيُّون

والعرب. واملرصيون الصينيون وهم البرش، أجناس من أجناٍس
خاص نوٍع عىل والرسائل والوثائق الكتُب تُكتب كانت الورق، استخدام يذيع أن وقبل
صفحاٍت املتاحف يف نرى نزال فما الِبىل، بطيء البقاء طويل بطبِعه والجلد الجلد؛ من
تُغذِّي التي واألبقار فالغنم تقدير؛ أقلِّ عىل عام آالف ثالثة منذ كتابتها ُخطَّت الِجلد من
ليَلبََسها وال لينتِعَلها ال جلوَدها، فَوهبتْه نعمتَها اإلنسان عىل ت أتمَّ قد بلحومها، أجساَمنا

السنني. آالف مدى اآلداب ذُخر له يُصون أمينًا حافًظا منها ليتَِّخذ بل فحْسب،
أكتاف يف تكتُب العرب وكانت والغنم. الجواميسوالبقر جلود يف الُفرسيكتبون وكان
العريض الطرف يف ويكتُبون عنه الُخوص يكشفون النخل جريد وهو — الُعُسب ويف اإلبل
يف يكتبون وأحيانًا الرقيقة، الِبيض الحجارة وهي اللخاف، يف يكتبون كانوا كما — منه
يف اآلياِت يكتبون فكانوا النبي، عهد يف نزل ما أول الكريم القرآن ُكِتب كله هذا ويف الجلد.

(الجلد). واألَدم واألضالع األكتاف وعظام واللخاف الُعُسب
الالتيني األدبنَي تُراث من األعظم الجزءَ الجلد عىل املكتوبة الكتُب لنا حِفظت ولقد
امتدَّت التي الوسطى املسيحية القرون يف اإلنسان خطَّه ما أكثَر حِفظت كما واليوناني،
مكتوبًا وجدوه ما امَلتني الجلد من صفحاٍت عىل يكتُبون اخ النُّسَّ أخذ فقد قرنًا؛ عرش أربعة
الرهبان من — اخ النُّسَّ هؤالء وكان القديم، األدب آيات من امُلهلهلة الربدي أوراق عىل
عدَّة قرونًا ظلَّت التي األديرة تلك واملأوى، للعمل مالذًا األدِيرة من يتَّخذون — والقساوسة
هم همَّ هوا وجَّ قد اخ النُّسَّ هؤالء أن يف شكٍّ من وليس مكان. من الِعلم رجال به يلوذُ ما آَمَن
منحوها التي املخطوطات وسائر اإلنجيل فنسخوا املقدسة، الكتُب إىل ينسخون فيما األكرب
القديمة؛ اآلداب إحياء إىل اتَّجهوا قد الرهبان من النََّسخة هؤالء بعض أنَّ عىل التقديس.
ذي هي وها مجهول. نصٍّ تحقيق يف أو أدبي، كتاٍب إخراج يف جهَده أنفق راهٍب من فكم
نزال وال الجميل، الجليل العمل هذا من فخمة نماذج تحوي الكتُب وُدور الفن متاحف
كأنما ناصعة وألواٍن بة ُمذهَّ بأحُرٍف وزخرفوها نرشوها التي الكتب هذه بعض نشاهد

القريب. باألمس نُِقشت
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األول) (الجزء العالم يف األدب قصة

شائًعا؛ يكن لم أنه إال سحيق، ماٍض إىل عهُده يرجع للكتابة الجلد استخدام كان ولنئ
نُسخًة تبتاع أن وأَرْدَت امليالدي الرابع القرن قبل أثينا أو روما يف عاشوا ن ممَّ كنَت فلو
يُباع لوجدتَه بل الِجلد، صفحاِت عىل مكتوبًا به ظفرَت َلَما هومر،3 أو لفرجيل2 كتاب من
مائي نبات والربدي الربدي؛ هو جافٍّ نباٍت ألياف من ُصنعت الورق من مادٍة عىل مكتوبًا
وكانت األوراق. منها تُصنع ثُم ف، وتَُجفَّ وتُضَغط وتُشقُّ ُسوُقه تُؤَخذ مرص، يف ينمو قوي
امُلجاورة، البلدان من وغريهما روما وإىل اليونان إىل الربدية األوراق بهذه تبعث مرص
استخدام شاع حتى الالتيني، واألدب اليوناني األدب روائع تُكتَب كانت األوراق هذه وعىل

الِجلد. صحائف
أهرامهم إعجابه يَستثري ما أول يرى باإلعجاب، املرصيني قدماء يذُكر إذ العاَلم إنَّ
جالِلها عىل اآلثار تلك ولكنَّ ملوكهم، مقابر يف الذخائر أنَفِس من خلَّفوا وما الشوامخ،
الربدي، أوراق من الهزيلة الضئيلة اللفائف هذه أضافتُْه ما املدنيَّة إىل تُضْف لم وُخلودها
يِقف ولم فيخلِّدوها. أفكارهم يُسجلوا أن األبيض البحر أَُمم وسائر للمرصيني أتاحت التي
بل األوىل، ُصورته يف الورق َصنعوا أن بالكتابة يتَِّصل فيما املدنية عىل املرصيني فضل
املدنية سري يف بذلك فأثَّروا املنطوقة، الحروف تُمثِّل كتابًة ابتكر شعٍب أول كذلك لعلَّهم

مباًرشا. قويٍّا تأثريًا
هللا أراد ثم طوال، قروٍن مدى مفقوًدا كتابتهم مغاليق يفتح الذي املفتاح وكان
قرٍن من أكثَر إىل املايض يف يذهب ال حديث، عهٍد يف الرموز تلك يَفكُّوا أن العلم ألصحاب
حجَر — مرص عىل نابليون حملة يف مهندس وهو — «بُوَسار»4 وجد حني وذلك واحد،
تكريًما املرصيون القساوسة أصدَره طويل بيان عليه نُِقش حجٌر وهو املعروف، رشيد
الهريوغليفية، باألحرف نُِقش لغات: ثالِث يف الحَجر عىل منقوش والبيان ملوكهم. ألحد
ُكِتب كما — الحجر نُِقش حني مرص أهل يتكلَّمها كان لغة وهي — الديموطيقية وباللغة
تُقاَرن أن طويل جهٍد بعد أمكن مألوفة، معروفة لغًة اليونانية كانت وملَّا اليونانية. باللغة
العاِلم إىل الرموز وفكِّ املقارنة هذه يف الفضل ويرجع رموزها. وتَُحلَّ املرصية الكتابة بها

.Virgil 2
.Homer 3

.Boussard 4
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عىل املكتوب يقرأ أن املرصية اآلثار عاِلم عىل يسريًا اليوَم وأصبح شامبليون.5 الفرنيس
املكتوم. ه ِرسِّ بعَض الهول أبا يُنِطقوا أن اليوِم ُعلماء استطاع بل والتوابيت، ت املسالَّ

الرشقي الساحل عىل فينيقيا ألفيَت الرشق، بالد من يُجاورها ما إىل مرص جاوْزَت فإذا
للثقافة مجهوده من ص يُخصِّ وال ويُتاجر، يعمل شعبًا أبنائها يف وصادفَت األبيض، للبحر
علينا الفضل أصحاب بحقٍّ يكونوا أن الفينيقيني لهؤالء أُريد فقد ذلك ومع قليًال. إالَّ
التي رة امُلصوَّ الكتابة مكان الهجاء حروف أنشئوا الذين هم ألنهم نُطاِلعه، كتاٍب كلِّ يف
قبل عندهم نشأت قد الهجائية األحُرف هذه تكون أن بدَّ وال قبل! من املرصيون اصطنعها
َوجُهُه وأتاح معروًفا؛ شائًعا الربديِّ استخدام كان حيث عام؛ ألف من يقُرب بما امليالد
الفينيقيون، ابتكَرها التي الكتابة كهذه سهلًة َمِرنة كتابًة عليه يُجري أن للكاِتب الصقيل
عىل فتعود تُباع سلعًة الكتابة هذه من اتَّخذوا قد يكونوا أن الفينيقيني فلعلَّ يدري؟ ومن
يبيعونها ثُم الربدي، أوراَق يشرتون فيما مرص من يشرتون كانوا فقد وافر؛ بربٍح أصحابها

الهجاء. أحُرف من ابتكروه ما إليها ُمضاًفا وغريهم اليونان إىل
مادة كانت زمانًا بلْغَت الربدي، عهد قبل أُخرى خطوًة املايض أغوار يف خطوَت فإذا
العرص بمثابة هو وذلك مكانها، من تنتِقل تكاد ال التي الثوابِت الجواِمِد من فيه الكتابة
ما يَنِحتون القديمة الشعوب من وغريهم األوائل املرصيون كان إذ واآلداب؛ للعلوم الحَجري
عليها ُخطَّ ما لَفِنَي األحجار هاتيك الكتُب أسعفت أْن لوال ولكن وُجدران؛ ُعُمٍد عىل يكتُبون
ِزْد يُبيد. فيما الصخر جالميد يُبيد يشءٍ كلَّ يأُكل الذي الزمان ألنَّ بعيد، أو قريب عهٍد يف
سهولٍة يف العاَلم قرَّاء بني يُدور أن الحَجر عىل املنقوش للِعلم ت يَرسَّ قد الكتُب أنَّ هذا عىل
وكيف الصخر؟ من ومكنوناتها الصخر من ُجدرانها مكتبٌة تكون كانت فكيف وإالَّ ويُرس؛
ُمستلِهًما أو ِمدفأته، بنار ُمستدفئًا داره يف يُطالع لقارٍئ نفٍع ذات املكتبة هذه ِمثل تكون

مكتبته؟ هدوءَ
بابل كانت فقد الصخر، جالميد عىل آثارهم ينقشون األوَّلون املرصيون كان ولنئ
أسهَل كانت وإن ثقًال، وأخفُّ حمًال تلك من أيَرسُ وهي الطَّفل، من ألواٍح عىل آثارها تكتُب
نعمة تُقدِّر أن أردَت وإن املطبوع؟ الكتاب من هي فأين تها ِخفَّ من الرغم عىل ولكن ا، كْرسً
بائع إىل طلبَت أنت إذا األمر يكون كيف نفسك فسائل — املطبعة عرص — العرص هذا

.Champollion 5
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عندئٍذ جديد؟ كتاٍب من بنُسخٍة إليك يبَعَث أن الطَّفل ألواح عىل الكتابة عرص يف الكتُب
البابليِّني؟ أيام ذلك يحُدث كان وهل يسأل: قد اللَِّبنات! من بأحماٍل ُمثقالت عرباٌت تَجيئك
القراءَة يعِرف يكن ولم وجود، لها يكن لم الشعبية القراءة ألنَّ يحُدث، لم أنه والجواب
موضوعات عىل مقصورًة الكتابة وكانت اخ، والنُّسَّ القساوسة من قليل نَفٌر إالَّ والكتابة

امللوك. وأعمال الدِّين
ٌة خفَّ فيها للكتابة مادة الستخدام — أيًضا — تقدُّمها يف َمدينٌة والعلوم اآلداب لكنَّ
مادٌة ة وثمَّ وتباُدلها. فيها األفكار تسجيل فيسُهل عليها، الكتابة لتهون ومرونة، ونُعومة
هذه من جدير إذن فهو الخشب؛ هي وتلك االستعمال، وسهولة ة والخفَّ املتانة لها رت توفَّ
يكتبون؛ الُقَدماء كُسون» «السَّ كان الزَّان أشجار من ت ُشقَّ ألواٍح فعىل ظاهر؛ بمكاٍن القصة
جاء بالظل، تُمدُّك التي الشجرة هذه ِمن أنَّ شجرٍة تحت كتابًا قرأَت إْن اليوم بعد فاذُكر

بالنُّور. يُمدُّك الذي الكتاب هذا
أخشابها عىل كتَب التي الشجرة نبتَِت األقدمون، عليه نََقش الذي الصخر فِمن
«ريَشتَه»، منها الكاتب فاستمدَّ أعشاَشها، الطيور اتَّخذت أفنانها وعىل امُلحدثون، وُقشورها
ويُنشئ الكتُب ليقرأ اإلنسان يجلس — والعرفان النور شجرة — الشجرة هذه ظلِّ ويف

األفكار.
عن ونحن بعض، إىل بعضها امُلتعاقبة األعُرص هذه لك نقيس أن اآلن تُطالبنا قد
اجَعْل ثُم السحاب، نواِطح إحدى ارتفعت ما يرتفع الكتُب من تالٍّ ر تصوَّ نُجيب: ذلك
يُمثِّل الذُّروة يف الذي فالكتاب قرون؛ من األرض وجه عىل اإلنسان لِبثَه ما يُمثِّل التلَّ هذا
اليدوية الكتابة عصور تُمثِّل تَِليه التي األربعة أو الثالثة والكتُب املطبوع، الكتاب عرص
عىل النْقش عصور تُمثل ذلك بعد تجيء التي الستة والكتُب والربدي؛ الِجلد صحائف عىل
ترقيًما صادفَت أقدام، بضعَة الكتُب تلِّ يف ذلك بعد هبطَت فإْن والخشب، واآلجِر الصخر
عىل عزَّ تفسريَه ألن الكتابة عصور يف نُدخله وَلْم األول اإلنسان خلََّفه ونقًشا، وتصويًرا
ا إمَّ ِبيض، صحائفها كتُب كلها األكرب؟ جزؤه بِقَي وقد التلِّ بقية يف ماذا ثمَّ العلماء. أفهام
يف ُخطَّ ما عىل أتى قد الزمان ألنَّ ا وإمَّ اإلنسان، فيها يكتُب لم طويلة عصوًرا تُمثل ألنها

الوجود. صفحة من فَمحاُه صحائفها
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وأنه وكتاب، كتابٍة من خال اإلنسان تاريخ من األعظم الجزء أنَّ إىل األول الفصل بنا انتهى
الطويل العرص ذلك أن ح نُرجِّ ولكنَّا الرياح؛ أدراج ذهب فقد أدب األوَّلني ألسالِفنا كان لو
يتفاهمون كانوا عندئٍذ القوم أن يف شكٍّ من فليس أدب؛ من يخُل لم الكتابة من خال الذي
إْن حقٍّ عىل فنحن مكتوب، يف يُثبتوه أن عليهم عزَّ وإْن املنطوق، بالكالم الرُُّسل ويبعثُون

يكتُب. أن قبل تكلم اإلنسان أنَّ زعْمنا
بزماٍن ن تُدوَّ أن قبل أُنِشئت قد — األدب عنارص أحد وهي — األفكار تكون أن بدَّ ال
ثُم يستدِفئون، النار حول يجلسون الكهوف َسكنوا الذين األولون آباؤنا كان فقد طويل؛
لهم وقَع وما النهار، َصيد يف الحيوان من صادَفُهم ما حوَل األقاصيص قصِّ يف يأخذون
القصص أنشئوا قد اآلباء أولئك يكون أن بدَّ وال والنِّزال. القتال رضوب من جريانهم مع
يجلسون النهار عناءِ بعد كانوا القوم أنَّ يف يشكُّ ذا وَمن واألشجار. األنهار آلهِة حول
أساس فوَضعوا ذلك صنعوا اآلباء؟ حكمة األبناء نون يُلقِّ كانوا وأنهم األناشيد، فيُنشدون

والدين. واألخالق القانون أساس كذلك وضعوا بل األدب،
أقَدُم ليست فأوًال: والُربهان؛ الشاهد من متني أساٍس عىل قائم نزُعُمه الذي هذا إنَّ
وتجارب بالحكمة مملوءة هي بل فارغة، صبيانيًة إلينا وصلت التي املكتوبة القصص
من لها بدَّ ال بل وُضحاها، عشيٍة بني القصص هذه مثل يخلُق أن لإلنسان يمكن وال األيام،
من أقوام وهناك هنا األرض أنحاء يف يعيش يزال ال وثانيًا: وتنمو؛ فيها تنشأ طوال قروٍن
األقوام ولهؤالء األوَّلني؛ األسالف أولئك يُشبهون لذلك فهم األوىل، الجاهلية َطور يف البرش
كهؤالء: أسالُفنا يكون أن فاألرجح تسجيل؛ غري من جيل، عن جيًال يَِرثونها قصصوقوانني

والتدوين. الكتابة قبل وا وعربَّ فكَّروا
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يزال وال الكتابة، عىل يعتِمد أن قبل الرواية عىل يعتِمد طويًال زمنًا األدب لِبَث فقد إذن
أجدادهم من إليهم هبَطْت التي الطوال القصائد يُردِّدون أمريكا يف األجالف الجبليُّون
هؤالء يُنِشده ما بُمقارنة العلماء بعض قام ولقد بعيد. ماٍض يف إنجلرتا من الناِزحني
البعيد الشوط هذا اجتازت حني التََّلف من أصابها كم لرَيَوا بأصِلها، القصائد من الجبليُّون
تبديل ألفاَظها أصاب قد يكن وإن األوىل، بُروحها ُمحتفظًة فوجدوها الحافظني، ذاِكرات يف
دليًال ذلك وحْسبُنا القَلم، يكتُبُه وال اللسان يرويه العربي األدب ظلَّ كم يعَلم وكلنا يَسري.

يكتبون. ال قوٍم بني يزدِهر قد األدب أنَّ عىل
أنشأ قد اإلنسان أنَّ غري مراحلها؛ من مرحلٍة يف أدٍب من اإلنسان حياة تخُل فلم وإذن
وإنَّ العقل. لغة الفني والنثر الوجدان لغة عر فالشِّ فنيٍّا؛ نثًرا يكتُب أن قبل وأنشده عر الشِّ

بعقله. يُفكِّر أن قبل بوجدانه ليشُعر اإلنسان
بني ويقفز أشجاَرها يتسلَّق الغابات، يف عاريًا التاريخ قبل عاش الذي فالهَمجي
فقد املنظوم؛ عر الشِّ ألساس األول الواِضع هو بو» بو، بو، را، را، «را، صائًحا: أغصانها
عن للتعبري اللغِة ألفاظ اإلنسان يبتِكر أن قبل أناشيَد يف تُصاغ األوىل الصيحاُت هذه أخذت
فيها فانصبَّ وأوزانه، الشعر قوالب أُِعدَّت قد كانت اللَّفظ، َطور جاء ما إذا حتى أفكاره؛
بها يمرحون صيحاٍت عر الشِّ كان أْن بعد مفهوم، منظوم ِشعر منه فكان الجديد، اللفظ
يف املجاديف وْقع بها ويُناغمون للقتال، الناس ليَُهبَّ الغضب، يف بها ويهتفون الرقص، يف

الصحراء. يف اإلبل أقدام وْقع أو املاء،
شوًطا، املدنية طريق يف اإلنسانية سارت ا فلمَّ األدب، مراحل أول — إذن — الشعر كان
ا فلمَّ امُلنظَّم، التفكري وزاد اليشء، بعَض الحادَّة العاطفة هدأِت والفراغ، الرتَف حدَّ وبلغْت
بدأ اإلنسان أنَّ بهذا نَعني بالطبع ولْسنا نثًرا. تعبريه جاء األفكار تلك عن اإلنسان عربَّ
بطريقٍة عواطفه عن يُعرب أن أراد ملَّا ولكنه َفنِّي، غريَ نثًرا يتكلَّم بدأ هو بل شعًرا يتكلَّم
املجال ليُفِسح زال ثم ظهر الشعر أنَّ نعني ال أنَّا كما فنيٍّا، نثًرا ثُم شعًرا عنه عربَّ فنية
صدُره جاَش كلَّما — املدنيَّة عرص يف حتى عٍرص كل يف — اإلنسان إنَّ بل الفني، للنثر
واألنغام لأللفاِظ تجعل صناعية نات بُمحسِّ يُزخِرفه وقد عر، الشِّ إىل لجأ الحادَّة بالعواطف
مسموع، صوٍت يف ليُنَشد يُقَرض السنني من ألوًفا عر الشِّ ظلَّ فقد السامعني، آذان يف وقًعا
اللفظ إخراج يف يتفنَّن امُلمثِّل، بمثابة الشاعر فكان مطبوع؛ ورٍق عىل صمٍت يف ليُقرأ ال

القلوب. امتالك يف الغاية ليبلُغ
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صورًة يبدأ فهو ة، أمَّ كل ويف عٍرص كل يف ُمعيَّنة مراحل يف يتطوَّر عر الشِّ ويكاد
حتى ذلك يف يُمِعن ثم اللفظية، نات امُلحسِّ يَستخِدم ثم العواطف، عن للتعبري ساذجة
يف امُلباَلغة عىل والشعراء الناس يثُور ثُم األلفاظ، ُزخرف وراء نفسها العاطفة تختفَي

العواطف. عن البسيط التعبري إىل أخرى مرًة الشعر فريتدُّ الصناعة
فُهم امُلنشئني، األُدباء أول ِمن ان الكهَّ وكان ظهوًرا، األدبية َور الصُّ ل أوَّ الشعر كان
عىل ليَسُهل عر الشِّ قالِب يف الدين وعقائد األبطال وقصص الحرب أناشيد صاغوا الذين
فليس أوضاعه؛ يف املجتمع ر تطوَّ كلَّما ُصَوِره يف ر يتطوَّ بعدئٍذ األدب أخذ ثُم الناسِحفظها.
االجتماعية الظواهر كل تُنتج التي الطبيعية العوامل تُنشئها اجتماعية ظاهرٍة سوى األدب
ى ويرتقَّ امُلجتمع ر يتطوَّ الغذاء، أساس عىل أي املادة، أساس عىل قائم واالجتماع األخرى.

وتكاثَر. الغذاء مورد ر تطوَّ كلَّما
وقد — يسعى وأخذ ُمنظمة، قوًة امُلجتمع أصبح أسبابه، وَسُهلت الغذاء تواَفر فكلَّما
نظامها كان األوىل اإلنسان فحياة األدبي. الرُِّقي نحَو — والطمأنينة النظام له استتبَّ
به؛ يَقتاُت الذي الصيد ينُشد واألصقاع، األودية يف لتَيَهاِنه حتمية نتيجًة امُلستقرِّ غري امُلختلُّ
حركات توقيعها عىل تتمُّ أنغاٍم عىل يزيد ال ُمتواضًعا، األوىل القبائل تلك بني األدب فكان
حول ُخرايف َقَصٍص وإىل لفظتنَي، أو لفظٍة من يتكوَّن غناءٍ فإىل ذلك تعدَّى فإن الرقص،
لقبائل استتبَّ الرعي مرحلة جاءت فإذا البيئة، ظواهر من إليها وما واألنهار األشجار آلهة
العارضة، امُلصادفة مجرَّد عىل ُقوتِه يف ُمعتمًدا اإلنسان يُعِد ولم االستقرار، من نَوع الرُّعاة
حاجته، عن الزائدة األغذية بعض لَديه ر وتوفَّ ما، نوًعا َمكفوًال غذائه َموِرد أصبح بل
يف يِرصُفه والِفكر الوقت يف الفراغ بعض ووجد امُلستقبل، نحو االطمئنان من شيئًا فأحسَّ
كانت أن بعد لتظهر، الفردية الشخصية أمام اليشء بعض املجال وانفسح واألدب، التفكري
الُقوت، ر توفَّ وقد أما الصيد. يحِرتف الذي األول اإلنسان يف الكلمة معاني بكلِّ معدومًة
إلخوانهم، قادًة ويُصبحوا امُلدَّخر، الُقوت عىل األقوياء الرجال يَستويلَ أن الطبيعي من فكان

كبري. حدٍّ إىل القبيلة تقاليد تُقيِّدهم قادًة كانوا وإن
األدب عىل تأثريهما ينعكس سيايس، نظاٍم من عنه يتولَّد وما االقتصادي النظام هذا
األدب فرتى والُخلُق، واإلرادة العاطفة عن الجميل التعبري هو األدب ألنَّ للقبيلة، الشفوي
القبيلة رئيس بها يتحىلَّ التي بالِخالل يُشيد حماسيٍّا ِشعًرا املرحلة تلك ِمثل يف يزدِهر الذي
أو وقبائَل أفراٍد من عاداها َمن بهجاءِ أو نفسها، القبيلة بمزايا أو املجتمع، عىل امُلسيِطر

ذلك. نحو
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قريبة أراٍض يف نشأت وجماعاٍت أَُمٍم يف امُلطَلق) الُحكم (نظام األوتوقراطية نظاُم يظهر ثُم
أكثَر الغذائي امُلدَّخر فيُصبح وافرة، غذائية ٍت غالَّ تُنِبت أراٍض الكبرية؛ واألنهار البحار من
امللوك فيُصبح السلطة، ُمعَظم عىل استولوا الذين أيدي إىل البالد ثروة ب وتترسَّ كان، ا ممَّ
يعود وال والغنى، الثَّراء أقىص يمتِلكوا وأْن واملجد، الرِّفعة ذُروَة يَعتلوا أن استطاعِتهم ويف
يف عليهم يزيد يكاد ال َمن يرأُسهم القبليِّني الرُّعاة من مجموعة َقبُْل؛ كان كما املجتمع
طبقٍة يف الناس ة عامَّ وتُصِبح طبقة، يف الرؤساء من قليٌل ومعه امللك يُصبح بل الثروة،
القصيص، والشعر بالرتانيم التغنِّي إىل ُممتازة ملكاٍت ُوِهبوا الذين الرجال فيلجأ أخرى،
األوتوقراطية؛ َح َرصْ بنَوا الذين واألبطال اآللهة ومجد والقادة، امللوك بمجد فيه يُشيدون
ظاهرة مجرَّد إالَّ ليس — واملالحم الرتانيم يف امُلتمثِّل — األوتوقراطية أدب أنَّ هذا ومعنى

املادية. الظروف أنتجتْها اجتماعية
ورابطة الدم وحدِة من أفراِده بني ما عىل املجتمع يعتِمد ال األوتوقراطي الطَّور هذا يف
امُلجاِورة، والبالد األصليَّة البلدة عىل امللك سيطرة الجماعات الرتباط يَكفي بل النََّسب،
البالد هذه رؤساء يُقدِّمه الذي الوالء ُمقابل ويف السياسية. بالوسائل أو الحرب بوسائط

األجنبي. العدوان من ِبحمايتهم األكرب الرئيس أو امللك هذا د يتعهَّ
واحد، لقانوٍن كلُّها تخضع األغذية، يف امُلتنوِّعة النزعات، يف امُلتفاِوتة الجماعات هذه
الفكري أُفقها من ذلك ع ويُوسِّ واالبتكار، االخرتاع عىل حافًزا امُلتباَدلة معامالتها وتُصبح
غري أو مبارش طريٍق من — ع ويُشجِّ والحضارة، املدنيَّة نحو بدونه املجتمع يخطو ال الذي

تها. وغالَّ صناعتها فيه ف تُرصِّ ُسوًقا األوتوقراطية لتَِجَد األجنبية، التجارة — مبارش
يف اإلنسان إذ األدب؛ أشكال كذلك تتعدَّد مطالبهم وتتعدَّد الناس حاجات ع تتنوَّ وإذ
التجارب، هذه من بتعلُّمه يرقى فأدبُه تجاِربه، واتَّسعت ِفكُره تقدَّم قد يكون الطَّور هذا

عنها. التعبري إتقان وتَعلُّمه
بالكتابة التقييد إىل والرواية امُلشافهة من — األدب بها يُقيَّد التي الوسيلة تغريُّ إنَّ ثم
واألدب األوتوقراطي، األدب ستنتِشل التي هي فالكتابة األمام، إىل َسريه يف األدب يدفع —

أرفع. ومنزلٍة أسمى مكاٍن إىل البدائية أصوله من بعِده، من الديمقراطي
حوَل وأداَرتْه التمثيل، عرفت قد القديمة نة امُلتمدِّ األَُمم نجد العرصاألوتوقراطي هذا يف
العصور يف كانت ا ممَّ أكثَر األدبية الرُّوح بها فاضت ُخرافية وأساطري دينية موضوعاٍت
التي الدينية، الحفالت يف يُشاركون والكَهنة امللك فكان «بابل»: يف ذلك نجد — القبلية

20



األدب نشأة

كذلك القديمة ِلمرص وكان املرسح، مقاَم يقوم املعبد وكان املرسحية، من دينيٍّا نوًعا كانت
يكن ولم امُلقدَّسة، العقائد بصبغِة تصطِبغ دينية مرسحيات لها وكان وموسيقى، رقص
فيها يشاركون ة العامَّ كان بل الروايات، هذه يف بالتمثيل يقومون الذين هم وحَدهم الكَهنَُة
فيها تُقام املقدَّسة أعيادها الشاعر، هومريوس وصَفها التي القديمة لليونان وكان — أيًضا

والغناء. والرقص التمثيل حفالت
بَداوتهم. أيام البدو عليه كان ا ممَّ أرقى نَمٍط عىل ذلك كل

الذي الغنائي عر الشِّ ذلك يف سواء األوتوقراطي، العرص هذا يف يتطوَّر عر الشِّ نرى كما
يف ترتقي والزَّواج الحرب فأغاني املالحم؛ كِشعر القصيص الشعر أو العواطف عن يُعربِّ
آِخذًا امُلحِرتفني امُلغنِّني ِشعر ونرى وانسجاًما؛ تجانًُسا أكثَر وتُصبح وعاطفتها أسلوبها
آِخذٌ إلنشاده، ويحتفل إنشائه، إىل الشاعر يقصد الذي الشعر أنَّ أعني العامة، ِشعر مكان
بالحضارة وانصقاله الَجمال َصولُة وأصبحت املصادفة؛ تُولِّده الذي الشعر محلَّ الحلول يف
اإلنسانية الحياة عن التعبري يف يأُخذ الشاعر ورأينا والصْقل؛ والتزايُد بالنموِّ عر الشِّ يف يعمل
— والسلوك الُخلق حياة — الظاهرة اإلنسانية الحياة وعن — العاطفة حياة — الباِطنة
املوسيقية. األُذن ة ودقَّ امُلبتكر الخيال نموِّ بسبب وتتعدَّد ع تتنوَّ واألوزان البُحور وأخذِت

ذلك ويرجع األوتوقراطي، الطَّور هذا يف ذُروته يبلُغ فهو القصيص، الشعر وكذلك
القبيل، الطَّور يف القبيلة شيخ فال الوافرة؛ والثروة التام، والتملُّك امُلطَلق، السلطان إىل
يف األَُمم من فكثريٌ امُلطَلقة. السيطرة هذه مثل يَمِلكان الديمقراطي، الطَّور يف الرئيس وال
الفكرة هذه فتُصبح ة، األمَّ من ال هللا من ُسلطانه يستمدُّ امللك أنَّ يعتِقد كان الطَّور هذا
باآللهة امُلتَِّصل الحاكم هذا ويُصِبح والتهاويل، والُخرافات الدينية لألساطري جديًدا شعاًرا
يكون حني األخص وعىل والتبجيل، التقديس أقاصيص حوَله تُنَسج رمًزا املاضني واألبطال
أو القصص ِشعر ينشأ هنا ومن القتال؛ بأساليب بصريًا الحرب، فنون يف بطًال امللك هذا

املالِحم. ِشعر
وحكايات الدينية النصوص حول فينشأ األوتوقراطي الطَّور هذا يف الفني النَّثر أما
يف كان ا ممَّ أكثَر وموضوعاته َمداه ويتَِّسع الجن، وقصص والرسائل والخطابة حر السِّ
ذلك نُشاهد والخيال. واملوضوع الفكرة ويف والقالب، الشكل يف ويرتقي القبيل، العرص
خوفو كقصة املرصيني قصص ويف الهند، أساطري ويف وأساطريهم، بابل أقاصيص يف

اليونان. أساطري ويف والسحرة،
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اث الرتُّ ِقلَّة من جليٍّا ذلك ويبدو عر، الشِّ من اإلنشاء يف أصعَب األوتوقراطي النثر وكان
بل مضبوطة، تكن لم الفنِّي النثر موسيقيَِّة قواِعَد ألنَّ عري، الشِّ اث بالرتُّ قيس إذا النثري
ومرصواليونان الهند فاقت قد بابل أن ويبدو لة. ُمفصَّ مضبوطًة ليست أزماننا يف حتى هي

الشخصيات. تحليل باب يف املرصي النثر فاق كما الرسائل، إنشاء فنِّ يف األوىل

كانت، ا ممَّ أكثر ُصَوُره وتتعدَّد االقتصادي، النشاط فيها ع ويتنوَّ الديمقراطية تأتي وأخريًا
الهائلة املقادير فيكدِّسون الرزق عىل للحصول جديدًة مياديَن يَستكِشفون رجال وينشأ
املغامرة، بُروح َمليئون رجال ينشأ كما األدب، أوضاع عىل ذلك كلُّ فينعكس الثروة، من
امُلفكِّرون امُلغامرون الرجال هؤالء الفكرية؛ بثقافتها ويتَِّصلون البعيدة، األقطار يُزورون
نفوذَه، الجميع عىل يبُسط ُمطَلق حاكٍم لسلطان خاضعني تفكريهم يف يظلُّوا أْن يُرضيهم ال
النظام هذا هْدِم عىل يُعاونونهم أتباًعا ويجدون األوتوقراطية، ْرصح َدكِّ عىل فيعملون
الفرد ذاتية تقدير عىل قائم الناشئ النظام وهذا الجديد. الديمقراطي النظام أُسس ووْضع
الجديدة، وامُلخرتعات الجديدة، األفكار يف الرسيع أثُره االتجاه لهذا فيكون واستقالله،

الجديدة. األدبية واألوضاع الجديدة، والصناعات
يجمعهم أنهم يعتقدون قوم أدب ألنه اإلقليم، بحدود محدوًدا القبيل األدب كان فإن
ولكنه اإلقليمية، بغة الصِّ بهذه يصطِبغ ال األوتوقراطي األدب وكان واحد، دَموي أصٌل
املتفرِّدة، وذاتيته املتميزة الفرد بشخصية يُعنى الديمقراطي فاألدب الحاكمة، الطبقة د يُمجِّ
الفرد تقدير نحو األدب يف تدرُّج فهذا وضيًعا. أو كان عظيًما فرد؛ كلِّ شخصية ويقدِّر

نفسه. الغرض هذا نحو املجتمع ج تدرُّ تبع وذاتيته،
لُحرية والسماح والعطف، التساُمح عن تعبري هو الحق الديمقراطي فاألدب
فيها يُسود جماعاٍت يف — أوًال — ينبُت الديمقراطي األدب وهذا بالظهور. الرأي
ونُظمهم بيئاتهم ينقُدون وامُلفكرين األدباء من جماعة فيها ن فيتكوَّ األوتوقراطي النظام
فيكونون خاصة، طبقٌة فيه تتحكَّم الذي النظام هذا من خرٍي بنظاٍم وينادون االجتماعية،

الديمقراطي. األدب طالئع ُهم
واألوتوقراطي، القبيل العهد يف ع تنوَّ ا ممَّ بأكثَر الديمقراطي العهد يف األدب ع ويتنوَّ
عنايتها أكرب ه وتُوجِّ الفرد، حياة ر يُصوِّ الذي التمثييل األدب ترقية عىل الديمقراطية فتعَمل
عىل ويُساعدها وامللوك، األبطال من األفذاذ حياة ال والجمهور، العامة حياة تحليل إىل
االجتماعية والتجارب اليومية، بامُلالحظات تسمح محصورة ُمُدٍن يف الناس ع تجمُّ ذلك
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لم إن الديمقراطي التمثييل فاألدب اإلنسانية، الشخصيَّات من امُلختلفة الصنوف وتحليل
يف يُفوقها فإنه األوتوقراطية، املرسحية عنايَة الشعبية الدينية والحياة البالط بحياة يُعَن

اإلنسانية. والِجبلَّة البرشي بالطبع االهتمام
فارتقى وتثقيفه، الجمهور لتسلية املسارح أقامت من أُوىل الجمهورية أثينا كانت وقد

الديمقراطية. اعتنقِت عندما األوروبية األمم حذَوها وحذَْت يِدها، عىل التمثييل األدب
ال القبيلة روح فيه تظهر القبيل الشعر فأكثر جديًدا؛ ًرا تطوُّ عر الشِّ ر تطوَّ كذلك
الذاتية. وعواطفه شعوره حيث من نفسه الشاعر شخصية فيه تظهر وقلَّما الفرد، روح
ومدح العظماء، وتمجيد األبطال تقديس نحَو ينحو األوتوقراطي العهد يف الشعر وكان
الشاعر أحسَّ فقد الديمقراطي العهد يف ا أمَّ نفسه. عن بذلك الشاعر وُشِغل واألمراء، امللوك

ِشعره. يف وتصوَّر تظهر أن حقها من مستقلة، ذاتية عواطف له وبانَْت شخصيته،
العرص يف َمبَلَغه الديمقراطي العرص يف يبلُغ لم القصيص الشعر أنَّ ويظهر
ت، تغريَّ االجتماعية األوضاع ألنَّ األوَّلني، تقديَر يُقدِّرونه الناس يُعِد ولم األوتوقراطي،
أن يُفضل فإنه األوَّلني، بِسرَي القومية عاطفته يُغذِّي أن امُلحلِّل الحديث الفكر أراد فإذا
أن امُلحَدثني الشعراء بعض حاوَل وقد القصيص، الشعر إىل ال التاريخي النثر إىل يلجأ
املالحم روعَة تبلُغ لم فضلها مع ولكنها املفقود»، «الفردوس يف ِملتُن فعل كما مالحم ينُظم

القديمة.
شهدها كما العصور من عرص يف عظمته يشهد لم أنه رأيْنا النثر إىل وصْلنا نحن فإذا
— الكتابي الفني النثر استعمال الطفولة منذ أِلْفنا وقد — وإنَّا الديمقراطية، عرص يف
آالف ينتِظر أن اضُطرَّ العالم أنَّ وهي العجيبة، الحقيقة هذه ر نتصوَّ أن علينا َليَعُرس
عىل مرَّ كما الفني، النثر مرتبة إىل بالنثر فريتقوا وأمثاله هريودوت يجيء أن قبل السنني

الفني. بنثِره وأمثالُه الجاحظ يرتقَي أن قبل السنني مئات العربي األدب
تُنادي بالديمقراطية إذا والحكَّام، للدولة ُوِجد الفرد أنَّ عىل األوتوقراطية تُِرصُّ وبينما
األعظم ع امُلشجِّ هي العقيدة هذه فكانت للفرد، ُوِجدوا الذين هم والُحكَّام الدولة بأنَّ
سواء أنواعه، كل يف يَرقى النَّثْر فرتى األدب؛ ومنها الحياة نواحي كلِّ يف واالبتكار لالخرتاع
ثم الفلسفي، والنثر الُفكاهي والنثر األدبية واملقاالت والرسائل السيايس التاريخ ذلك يف

وامَلجلَّة. الجريدة والدة نرى
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والنقد الرحالت، وكتُب املرسحي، النثر يف ُمَمثَّلة النثر يف الجديدة االتِّجاهات ونرى
— باختصار — ونرى والتاريخية، الغرامية والقصة الواقعية، والرواية النثري، األدبي

الحارض. القرن يف األدب عالم يف مكاٍن أعظم يحتلُّ النثر
يف تؤثِّر واقتصادية وسياسية اجتماعية نُظٍم من العاَلم ض يتمخَّ عمَّ هللا إال يدري وال

االجتماعية. للبيئة امُلالئمة الوجهة هه وتُوجِّ الجديد، بطابِعه فتطبَعه األدب
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األول الفصل

القديم الرشق األدبيف

وكان طويل. بزمٍن الكتابة قبَل يبدأ تاريخه أنَّ األدب، نشأة يف إليك حديثنا من عرْفَت
األول، العرص إنسان عىل ُسدوَله الليل أرخى ما فإذا الفنون، من ظهر ما أول الرقص
ونرص ظَفٍر من أصابوه ما بعد ويفَرحوا ليمرحوا يُشعلونها ناٍر حول الراِقصون رقص
نشوة من ويُرصخون ليَصيحون ذاك رقِصهم يف وإنهم النهار؛ ساعات يف أعدائهم عىل
بحيث نغماتُها، وتنسِجم أجزاؤها، تتماَسك أن والرصخات الصيحات تلك تلبَث فال الطرب،
يتغنَّى حربية أغنيًة األدب تاريخ يف بدأت أغنيٍة أولُّ كانت وهكذا الرقص. توقيع تُناِسب

الظافرون. بها
إْن فما أذهانهم؛ يف وتستقيم تستوي الناس عند هللا فكرة كانت نفسه الوقت ويف
الزمن تقاَدم وكلَّما هللا، إىل بها يَرضعون والدَّعوات الصلوات أنشئوا حتى كذلك صارت
بعد جيًال بتكراِرها رسوًخا تزداد الدينية، الصلوات وهذه الحربية، األناشيد تلك أخذَْت

السالفني. تُراث إىل يُضيف جيٍل كل جيل؛
من له بدَّ ال كان فقد الكتابة؛ إىل الحاجة اضطرَّته حضارته باإلنسان تقدَّمت ا فلمَّ
بها يُخاطب وسيلٍة من له بدَّ ال وكان النسيان، عليها يخىش أشياء بها ل يُسجِّ طريقٍة
أن — الحياة برضورة مدفوًعا — األول اإلنسان اضطرَّ لهذا املكان، بُعد عنه يَفِصلُه من
النَّرص أناشيد من أنشأه قد كان ما إذْن ن فليَُدوِّ كتَب وقد أما للكتابة. طريقًة يصطنع
قليل. نَفر األقدمني أولئك بني والقراءة الكتابة يستطيع كان َمن أن شكَّ وال الدين. ودعوات
وينِحتُها كاتب، رها يُصوِّ ساذجة، نقوٍش عىل تِزْد لم الكتابة فيها ظهرت صورٍة وأول
ف، امُلجفَّ الطَّْفل من أقراٍص عىل بِمسماٍر نقًشا الكتابة أصبحت ثُم ناِحت، خر الصَّ عىل
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الطوفان، قصة إحداها يف ُدوِّنت الطَّْفلية، القوالب هذه من نماذج «كلديا»1 يف ُوجدت وقد
ِسفر يف الواردة الطوفان قصة بني كبري َشبٌَه وهناك مكتوب، أثٍر أقدَم تكون أن ولعلَّها

السنني. بآالف التوراة سبقت التي الكلدانية والرواية التكوين
ليُثِبَت الحروب، وساحات الَوغى َحومات إىل يَصحبه للملك مأجوًرا كلديا الكاتبيف كان
واألسالب، الغنائم من به يظفر وما األعداء، من به يفِتُك وما امُلدن، من يغزو ما ملليِكه
جانب إىل تَستخِدم الدولة وكانت القتال. يف وبسالته سيِِّده بإقدام يشءٍ كلِّ قبل ليُِشيد ثم
ثالثة وطائفة والدعوات، الصلواِت الطَّفل قوالب عىل تنقش ان الكهَّ من طائفًة الكتَّاب هؤالء

التنجيم. ومبادئ السياسة وحوادث الزراعة قواعد تكتُب

املرصي األدب (1)

وأوراق اآلثار عىل ل ُسجِّ الذي القدماء املرصيني أدب الِقَدم يف الكلداني األدب ويُشارك
بناء عرص يف ُدوِّن الذي املوتى» «كتاب هو ِعلُمه إلينا انتهى مرصي ِكتاٍب وأقدم الربدي.
لآللهة دعوات وفيه الربيطاني؛ املتحف يف محفوظًة منه نُسخة تزال وال األكرب، الهَرم
يتبَُعه ِحساب، من اآلَخر العاَلم يف املوتى أرواح تُالقيه ِلما وْصف ثُم وصلوات، وأناشيد
دليًال ليكون قربه، يف امليت جثمان مع الكتاب هذا من نُسخة توَضع وكانت ثواب؛ أو عقاب
القديمة مرص يف األدبية الفكرة أنَّ ترى هذا ومن الثاني. العالم إىل رحلتها يف يهديها للروح
أساس عىل قائًما كان املرصي األدب من األكرب الجزء وأن املعابد، ُجدران بني ازدهرت
نفسه عن امليت به يدافع ما وهو الدعوات، من املوتى» «كتاب يف ورد ملا ِمثاًال وهاك الدِّين،

الثاني: العاَلم يف ُقضاته أمام

ألشهد خاضًعا إلهي يا جئتُك لقد الحق. إله األعظم؛ اإلله أيها عليك السالم
ولم أحًدا أظِلم فلم الباطل، عن ُمتخلِّيًا بالحق ُمتحلِّيًا إلهي يا جئتُك … جاللك

وهو النيل من مرص تكوَّنَت كما منها. الوادي ن تكوَّ وقد والفرات. دجلة بني الوادي عىل تُطَلق كلديا: 1

دجلة، غربي امُلستوِطنة والعشائر امُلدن عىل كلديا» «دولة أُطِلقت وقد الجزيرة. أرض العرب يه يُسمِّ الذي
القبيل الوجه إىل مرص م نُقسِّ كما «أكاد» وِقسم «شومري» ِقسم هما عظيَمني ِقسَمني إىل أهلها م ويُقسَّ
من عظيمة درجٍة عىل تدلُّ امليالد قبل سنة آالف أربعة إىل ترِجع آثاًرا لنا تركوا وقد البحري. والوجه

والطوفان. الخليقة بدءِ حول قصٌص عنهم وُرِويَت والحضارة املدنيَّة
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لزوجة عيني فتمتدَّ الشهوة تُضلَّني ولم يمني، يف أحنث لم الضالِّني، سبيل أسلك
ولم عاصيًا، هلل أكن ولم كذبًا، أُقل لم غريي، ملال يدي تمتدَّ ولم رِحمي، من أحٍد
أحًدا، أُبِْك ولم أحًدا أُِجع لم — إلهي يا — إني سيِده. عند بعبٍد اإليقاع يف أسَع
املعابد من أِرسق لم إني قتل؛ عىل ُمحرًِّضا كنُت وما بل غدرت، وما قتلُت وما
الفحشاء، أرتكب ولم األموات، حرمة أنتهك ولم حراًما، ماًال أغتِصب ولم ُخبَزها،
أنا … الكيل ف أُطفِّ ولم فاحش، بثمٍن قمًحا أبْع لم إني ُمقدًسا؛ شيئًا أُدنِّس ولم
فاجعلني … اإلثم من بريئًا ُدمُت وما … طاهر أنا طاهر، أنا طاهر، أنا طاهر،

الفائزين. من اللهمَّ

يف أدب لهم يكون أن القدماء املرصيون يعدم لم يني، الدِّ األدب هذا جانب إىل ولكن
قصٍص من الناس بني يدور ما يَروي شعبي أدب كذلك لهم يكون وأن امللوك، تمجيد

ُحوتب».2 «بتاح ل «الوصايا» كتاب ذلك يف ولهم وقانون، وِحكمٍة وأساطري
أن وخالصتها: و«إيزيس»،4 «أوزيريس»3 قصة الُقَدماء املرصيني أساطري أشهر فمن
األرض، يفلحون كيف الناس فعلَّم بالعدل، يحكمها األرض يف هللا رسول كان أوزيريس
العلوم إله «تحوت»5 الرسالة هذه يُلِهمه وكان بطونها، من املعادن يستخرجون وكيف
«إيزيس» زوجته خلَّف األرض، أنحاء يف الحضارة ينُرش أن «أوزيريس» أراد ا فلمَّ واملعارف؛
وهناك هنا الناس يُعلِّم البالد، يف به يُجول أخذ عظيم جيٍش يف وخرج مرص، عرش عىل
بعد مرص إىل راجًعا قَفَل ثم حالًال؛ رزًقا هللا طيِّبات من ليأكلوا األرض يستثمرون كيف
مع «سيْت» تآَمر فقد قتيًال؛ أرداه «ِسيْت»6أن أخيه عند جزاؤه فكان رسالته، أدَّى أن
يف ز وجهَّ ألوزيريس، تكريًما فاخرة وليمًة داره يف فأعدَّ بأخيه؛ الغْدر عىل ِحزبه من نفٍر
إعجاب موضَع — ِلزينته — وكان الكريمة، بالحجارة ُزيِّن ثمينًا صندوًقا الوليمة قاعة
يف فراَغه ِجسُمه يمأل ِلمن الصندوق هذا وهبُت «لقد مازًحا: «سيْت» لهم فقال الحارضين؛

.Ptah-Hotep 2

.Osiris 3

.Isis 4

.Thoth 5

.Set 6
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هذا فواحًدا، واحًدا الصندوق يَلُِجون — امُلتآمرون وهم — السامعون فأخذ وإحكام.» ٍة دقَّ
فساوى أوزيريس، دور جاء حتى ، يِدقُّ وذلك عنه يضُخم وهذا يُطول، وذاك عنه يقُرص
إغالقه، وأحكموا فأغلقوه الغطاء إىل امُلتآمرون أرسع حتى يفعل يَكْد ولم وفاًقا، الصندوق

النيل. يف به ألَقوا ثُمَّ
تبحث ورشعت شديًدا، ُحزنًا زوجها عىل إيزيس فحزنت وشاع؛ الناس بني النبأ ذاع
يليق قربًا فواَرتْها بها، وعادت وجدتْها حتى وعرضها، البالد طول يف القتيل جثَِّة عن
من الجثَّة فاستخرج اإلكرام، هذا أخوه ينال أن يُْرِضِه لم «سيْت» لكنَّ الطاهر. بجثمانه
زوجها، أشالء تجَمع ثانية مرًة إيزيس فطافت نثًرا، أجزاءها ونثََر إربًا، إربًا وقطََّعها قربها

كان. حيث قربًا له أقامت جزءًا صادفت كلَّما وكانت
لزوجها: إيزيس رثاء ومن

عليك، الحزن فَطَره قد قلبي هذا الوفية، الحبيبة زوجتك أنا أوزيريس، يا إيلَّ انُظر
— الصالح اإلله أيها — جنَّتي إنَّ أراك! ليتني إليك. شاخصتان عيناي وهاتان
ترنو اآللهة إنَّ عنها! تعُزب وال زوجتك، من اْدُن حبيبتِك، إىل تعاَل لُْقياك. يف
السماء إىل أبثُّ جاثية باكيًة يَروني أن بكاؤهم ويزيد عليك، تبكي والناس إليك،

وحبيبتك؟ زوجتك وأنا لُدعائي تستجيب ال ِلَم شكواي!

وحكمت لهما، فقَضْت اآللهة محكمة إىل «حوريس» وابنها هي «إيزيس» لجأت وقد
«أوزيريس». أبيه عرش عىل «حوريس» وأجلسْت «سيْت» عىل

ارتفع والدته حانت ملَّا أوزيريس أن ِمثل كثرية، أساطري وتتخلَّلها القصة، ص ُملخَّ هذا
الكون.» عىل امُلنِعم العظيم امللك ُولِد «قد بأن العاَلم يُبرشِّ أمون معبد من صوٌت

الخاِلدة الحياة من نوٍع إىل عاد ولكنه الحياة، إىل فأعادته اآللهة إىل لت إيزيستوسَّ وأن
إلخ. … املألوفة الحياة ال

ثغر يف فأُنشئ اليونان، إىل املرصيني من وعبادتهما وإيزيس أوزيريس قصة وانتقلت
امليالد. قبل الرابع القرن يف إليزيس معبد اليوناني «برييه»

بوزول،7 اإليطايل امليناء يف معبد لهما فبُنَي الرومان إىل تهما وقصَّ عبادتهما انتقلت كما
إسبانيا يف الرومانية اإلمرباطورية أجزاء إىل انتقلت كما «بومبي». يف معبد إليزيس وبُنَِي

.Pouzzoles 7
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فيها وِزيَد املختلفة، والعقليات البيئات بلون القصة وتلوَّنت وإنجلرتا، وأملانيا وفرنسا
وُحِذف.

ألَّف والذي إيزيس، عبادة اعتنق الذي املشهور، اليوناني الكاتب «بلوتارك» أشار وقد
«كان املرصي الشعب وأن رمزية، ٌة قصَّ القصة هذه أنَّ إىل وأوزيريس»، «إيزيس عن كتابًا
وعىل قديمة، تاريخية ذكرياٍت تسجيل يف االفتنان وعىل … أدبية قواعد عىل عاداته يُقيم

طبيعية.» نواميس إيضاح
التي الرطوبة وإىل الخصب، واِهب النيل إىل رمز أوزيريس إنَّ الباحثني: بعض وقال
الخري قوَّة إىل الجملة وعىل الرطوبة؛ فينُرش الليل يف النَّدى يُنِتج القمر وإىل اإلنتاج، أصل هي
فيُبدِّده ماءه النيل فيه يصبُّ األبيض البحر إىل رمز و«سيْت» العاَلم، يف والخصوبة واإلنتاج
مياه انخفاض إىل رمز «سيْت» دبَّرها التي واملؤامرات التايل، العاَلم يف يحيا ولكنه ويُفنيه،
وعىل الخصب؛ تُحارب التي النار أو الجفاف إىل رمز أيًضا و«سيْت» الفيضان، بعد النيل
وإىل يعود، الذي الفيضان هو حوريس وانتصار العاَلم؛ يف الرشِّ لقوَّة رمز هو الجملة
األرض ورمز والوفاء، والحنان العطف رمز وإيزيس األمر؛ آِخر والحق الخري قوة انتصار
حِييَها التي والحياة الحقيقة؛ عن البحث ورمز امُلنِتج، النسائي العنرص ورمز الخصبة،
… صالحات أعماٍل من يأتي بما اإلنسان فيها ينعم التي األخرى الحياة هي بعُد أوزيريس

إلخ.
والفالسفة الخاصة عند املعاني هذه تبعث املعابد وكهنة الدينية الطقوس وكانت
من امُلثقفة الراقية الطبقة الديانة هذه عىل أقبل ولذلك العامة؛ يفهمها لم وإن وامُلثقفني،
الصالح، والعمل األخرى الحياة لعقيدة بالطمأنينة يشعرون فكانوا والرومانيني، اليونانيني

الروحي. بغذائهم والعقاب والثواب والرش الخري عقيدة تمدُّهم وكانت
«أوزيريس قصة امليالدي عرش التاسع القرن يف «جوته» األملاني الشاعر أحيا وأخريًا
يف أثٌر وموسيقاها بِشعرها املسحور» «الناي تهما لِقصَّ فكان األملانية، باللغة وإيزيس»

بليغ. النفوس
رواها كما — وُخالصتها واللص» «رمسينيت قصة املشهورة املرصيني قصص ومن
يف فحار القوة، أويل بالعصبة تنُوء كنوًزا املال من يملك كان رمسينيت أن «هريودوت»:
الكبرية الحجارة من لها يُِعدُّ قرصه، يف حجرًة لها يبنَي أن التفكري اه أدَّ ثُم حفظها، طريقة

القرص. عىل املرضوب السور من جزءًا الحجرة حوائط أحد وجعل حمله، يُستطاع ال ما
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َرُجالن يستطيع حجًرا السور حائط يف ركَّب الحجرة بناء توىلَّ الذي املهندس ولكن
ُمهنَدسة.8 بطريقٍة وزحزحته تحريكه رَجل بل

إليه دعا أجِله بدنُوِّ شعر ملَّا املهندس ولكنَّ يد، تنالها أن وأَِمن كنوَزه فيها امللك وجمع
األمر. بخبيئة وأخربَهما ابنَيه

يف وحرَّكاه فعَرفاه، الحَجر عن وبَحثا ليًال ذهبا أن ابناه يلبَث ولم امُلهندس ومات
شاءا. ما مالها من فأصابا الحجرة إىل فدخال ويُرس، سهولٍة

لم وأختامه سليًما الباب رأى أْن ه وحريَّ كنوزها، يف نقًصا فرأى ُحجرته امللك د وتفقَّ
جوانب يف فخاًخا ينصَب أن إالَّ حيلًة يجد ولم أمره، يف حائر وامللك مرَّاٍت ذلك وتكرَّر تَُمس.

عليه. وأطبق الفخ يف وَقَع حتى أحدهما قُرب إن فما ان، اللِّصَّ وعاد الخزائن،
تختفي حتى بيته إىل به ويرجع رأَسه يقَطَع أن أخيه عىل الفخ يف وقع َمن فأشار

أخيه. برأس ورجع مكانه إىل الحَجر وَردَّ ففعل، ذلك يف عليه وألحَّ الجريمة،
الجثة بَصْلب فأمر تُكتَشف؛ لم والجريمة تعقيًدا، ازداد األمر رأى امللك دخل وملَّا

األمر. ف فيتكشَّ لرؤيتها يبكي أحًدا لعلَّ حوَلها، الرُّقباء وإقامة
بالجثة يأِتها لم هو إْن أخاه فهدَّدت ابنها، صْلب عليها وعزَّ بيتها، يف بكْت األم ولكنَّ
من قُرب ا فلمَّ الخمر، زقاق عليها حَمل ُحُمًرا وأعدَّ الِحيلة فأعمل للملك؛ َّ الرسِّ تفضح أن
وجاء ويندب. يبكي وأخذ منه، الرغم عىل سالْت بأنها وتظاهر الزقاق بعض فكَّ الُحرَّاس
أ وهدَّ َميلة، الطريق إىل مال ثُم تأنيبَهم، يتصنَّع فأخذ فِرشبوا، تَسيل خمًرا فوجدوا الُحرَّاس
أخيه جثَِّة إىل ليًال وقام فناموا، أسكَرُهم، حتى ويَسقيهم الحرَّاس يُحدِّث وأخذ َسورته، من

ه. أُمِّ إىل بها وعاد فحلَّها
الجثة. برسقة َعِلم ملَّا امللك جنون وُجنَّ

أن لها فأحلَّ ابنتَه فأمر الجرائم، بل الجريمة هذه بها يكشف أخرى وسيلٍة يف ففكَّر
َمن جاءها فإذا ودهائه، جرائمه أعجب عن يُحدِّثها ن ِممَّ نفسها وتُمكِّن الناس، تستقبل

األبواب. عليه وغلََّقت حجزتُْه الجثة برسقة حدَّثها
حديثًا مات َرُجٍل ذراع فاستحرض عجَزه، للملك يُظِهر أن فأراد الخرب، اللصُّ فعَرف
ْت فهمَّ الحجرة، ساد قد الظالم وكان قصته، عليها وقصَّ امللك بنت وقابل ثيابه، يف وخبَّأها

لقد امللك: له قال منه فرغ ا فلمَّ للنعمان، قًرصا بنى أنه «سنمار» عن العرب كتب يف يُروى ما هذا يُشبه 8

َميتًا. فخرَّ امللك فَرماه كلُّه. النهَدم نُزع لو فيه حجًرا ألعرف إني سنمار: قال أحكمتَه!
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كان فقد هو أما املخبوءة، الذراع كانت ولكنها يَده، ظنَّتُْه يشءٍ عىل فقبََضْت عليه بالقبض
وهرب. قَفَز

سيُجِزل وأنه عنه، عفا قد أنه اململكة أنحاء جميع يف وأعلن هذا، كل من امللك فعجب
ألنه بنته، وزوََّجه عليه وأنعم بوعده فوىفَّ امللك إىل اللصُّ فتقدَّم نفسه؛ أظهر إذا الخري له

األَُمم. أمهُر ُهم الذين املرصيني أمهُر

بعزِّه فامللك والقَدر، السلطان إىل ترُمز — نرى فيما — لعلَّها القصة؟ هذه ترُمز إالَم ولكن
القَدر، نقَضه أمًرا أبَرَم وكلَّما القَدر، يُغاِلب أن يستطع لم وَحيطته، وحيلته وُسلطانه،
لطان بالسُّ فأقرَّ الحق له تجىلَّ وأخريًا عليه، يُفِسدها والقَدر الحيلة، بعَد الحيلَة يحتال وهو

القَدر. وصاَلَح األعىل
القصة. إليه ترُمز ما هو هذا من نحًوا أو هذا لعلَّ

الغريق ار والبحَّ َحرة، والسَّ خوفو كقصة القبيل، هذا من كثرية أخرى قصص ولهم
القْدر. بهذا منها نكتفي إلخ. … الهالك واألمري

ومنها للنفس، أدب هو ما منها واملواعظ، الِحَكم أدب وهو األدب من آخر نوع لهم كان ثم
نصائح فِمن ديني. أدب هو ما ومنها سيايس، أدب هو ما ومنها للمجتمع، أدب هو ما

البنه:9 حوتب» «بتاح
صداقة، معه تكون أن وُمحال يُشفى، ال داء فإنه الطَمع، فتجنَّب الثناء ُحسن أردَت إذا

َمرذول. لكلِّ ووعاءٌ رشور، ُجملة من ُمركَّب وهو
استطعت؛ إِن وفقرك َهوانك أيام تنَس فال فقر، بعد وغنيٍّا هوان، بعَد عزيًزا أصبحَت إذا
ثم تفكري، غري من ف الترصُّ أقبح فما تأُمر، أن قبل وفكِّر القول، وبالغة للِعلم عنايتك ه َفوجِّ
ُمسدًدا أمرك، يف ُمطاًعا تكون أن وتحرَّ قولك، يف تحتدَّ وال أمرك، يف تتعاَظم فال أمرَت إذا

العيش. ص يُنغِّ والغضب الصعاب، يُذلِّل فالِحْلم إجابتك، يف

يف نصائحه وتقع له، فأِذن ابنه ينَصَح أن امللك استأذن الشيخوخة أدركتْه ا فلمَّ وزيًرا، حوتب بتاح كان 9

أعني امليالد. قبل ۲٥٥۰ سنة نحو إىل ترجع هذه ومواِعُظه أوردنا. بما منها نكتفي فقرة، وأربعني بضٍع
السنني. من وخمسمائٍة ألَفني بنحو هومريوس وقبَل عام ألف بنحو موىس قبل
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رخائك. يف إالَّ يعرفونك ال ن ممَّ بفضلك أحقُّ فإنهم ِتك، شدَّ يف صادقك َمن بفضلك تحرَّ
ما ويأتي الخسارة، يف والربح الجهل، يف الِعلم ويرى يسمع، فال يُنصح الِغرُّ الرجل

لنفسه. غذاءً وء السُّ كالم يف ويِجد ُهًدى، غري عىل يأتي
يستِقم ِقياَدها وأسِلْس بلِدها، يف امرأٍة أسعَد تجعلها أن واقِصد زوجك، مع تلطَّف

تطلُب. بما بُموافاتها إليها وتَحبَّب رها، تُنفِّ وال ها وبَرشِّ سريُها،
والوصول له، حدَّ ال فالِعلم والعاقل، الجاهل وشاور به، تِثق وال ِعلمك يُغرَّنَّك ال
األخرية، الكلمة فيه يقول أن يستطيع بفنٍّ عاِلم هناك وليس أحٌد يستطيعه ال نهايته إىل
الرَّحا. تُدير أَمٍة يِد يف تجده فقد هذا ومع األخرض، الكريم الحَجر من أخفى القيِّم والكالم
وتُِدرُّ املحبَّة تستجِلب الطاعة وإنَّ بالطاعة، إالَّ بلغُت ما أبلُغ لم فإني تستِفد، أِطْع

عىص. من ويكَرُه أطاع من يُحبُّ وهللا الخري،
ما إىل عينيك تُمدنَّ وال لك، يُقدَّم ا ممَّ فُخذ مقاًما منك أكرب هو من مائدة إىل ُدعيَت إذا

إليه. نظراتك ه تُوجِّ وال أمامه، ُوِضع

إبَّان نصائحه وكانت الرابع»، «خيتي البنه الثالث» «ِخيتي موعظة السياسية املواعظ وِمن
قوله: فمن الُحكم، نظام عىل شعبية ثورة

القتال. يف سيٍف أصَدُق للملك فاللسان قويٍّا؛ تُكن بليًغا كن
بالكذب؛ يُخدَع أن من أِمَن اطالعه اتَّسع إذا وهو العظماء، من حوَله ِلمن مدرسة واملِلك

الشوائب. من خاليًة تأتيه الحقيقة ألن
الحقري. وابن العظيم ابن ذلك يف سواءً الكفاية، للرجال اختيارك أساس اجعل

يف الحبِّ تمثال الناس لك يُقيم أن َوكَدك واجعل رحيًما، تكون أن لك الخري من
العمر. وُطول بالصحة لك ويدعون جميلك، لك فسيذكرون فعلَت فإن قلوبهم،

يَِرثه فيما أحٍد ملال والتعرُّض األيَاَمى، إىل واإلساءة وإيَّاك حييَت، ما بالعدل ك تمسَّ
جريرة. غري يف والعقوبة أبيه، من

فما الُعمر، بطول تغرتَّ وال عمله. عىل إنسان كل يُحاَسب فسوف يظلم، أن ألحٍد ليس
الثاني الشاطئ إىل وصوله حني اإلنسان وسيُبَعث ملحة، إال الدنيا هذه يف اإلنسان حياة
ملن وويل فيها، شكَّ ال األبدية وهناك رهينة، كسبت بما نفس وكل األخرى)، الحياة (يف

اآللهة. تحيا كما يحيا إنه ذنب، له وليس إليها أتى ملن وُطوبى يحتِقُرها،
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لهم وخلق ُصورته؛ وعىل منه، خلقهم السبيل، سواء يهديهم وهو هللا، عبيد الناس إنَّ
عليهم أوصياء رؤساء لهم جعل وقد وشكواهم، بكاءهم يسمع وهو جميًعا، األرض يف ما

منهم. عفاء الضُّ بيِد يأخذون

اآلثار علماء اه سمَّ كتاٌب وهو طريف، األدب من نوٍع عىل — عليه ُعثر فيما — ُعثر وقد
لبالغته. األنظار الكتاب هذا اسرتعى وقد الفالح»،10 «شكاوى

ِنتاج بعَض ُحُمَرُه ل فحمَّ ِغاللُه، نفَدْت النطرون وادي إقليم من ًحا فالَّ أنَّ وُخالصته
بما الُحُمر فراَقت بلدٍة حاكم عىل طريقه يف فمرَّ غالًال، بها ليُباِدل أهناس إىل وذهب قريته،
رضبًا فَرضبَه القمح، زراعة بعَض طريقها يف أكلْت الُحُمر بأنَّ الحاكم فتعلَّل عينِه، يف عليها
واستعظم يُنِصفه، فلم الحاِكم رئيس إىل الفالح فالتجأ حملت؛ وما ُحُمره واغتصب ُمربًِّحا،

ته. ُحجَّ وقوَّة فصاحته من عِجبوا ولكنهم حاِكم، من لفالٍح ينتِصفوا أن وأعوانه هو
يف وبالغة األدب يف قوَّة من ح الفالَّ ُمِنح ما له ُمبيِّنًا امللك عىل قصته الرئيس قصَّ وقد
عنده ما كلَّ يستخِرَج حتى قضيته حلِّ يف يُبطِّئ أن وأمَره إعجابه، يف امللك فشاركه القول،

ا. رسٍّ أَوَده يُقيم ما عليه يُجري ولكن بليغ، قوٍل من
ال الُعمَّ وذمِّ العدل مدح يف جليلًة معانَي ق تتدفَّ ُخَطٍب ِتسَع شكواه يف ح الفالَّ فصاغ

الرئيس: يُخاطب فمنها قوِمه، وأسلوب عِرصه، ِبُروح
وَغنيٌّ أعظم، عظيٌم إال فوَقه ليس ومن األغنياء، أغنى يا العظماء، عظيم يا سيدي يا

… أغنى
الوزن؟ ويختلَّ امُلستقيم، ويعَوجَّ امليزان، ينحِرف أن عجيبًا أليس

الناس يرتُك بالراحة يشُعر وَمن يظِلمون، والُقضاة تحِتك، من يتزلزل العدل إنَّ ل؛ تأمَّ
عىل يقَيض أن عَملُه وَمن قة، ِ بالرسَّ يأُمر بالعدل وامُلكلَّف ُمتِلف، األرزاق م وُمقسِّ َعناء، يف

الفقر! يُحيي الفقر
فيقول: الرش، له ويتمنَّى الرئيس يؤنِّب ثم

وُصمَّ البصريُ َعِمَي فقد تفنى، وماشيتَك وطيوَرك يذبُل، وَكْرَمك يخَرب، بيتَك ليَت
امُلرشد. وضلَّ السميع،

من التاسعة األُرسة آثار من وهي برلني؛ متحف يف ومحفوظة الربدي، وَرق عىل مكتوبة القصة هذه 10

امليالد. قبل ۱۷۰۰–۱۲۰۰
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الوباء». «ربَّة أو التمساح كرسول َمثَلُك وأصبح الرحمة، تخطَّتَك لقد
تُطول والشكاية بجوارك، الشَغب كثُر وقد يِدك، يف السفينة وسكان قِرصه يف امللك إنَّ
قيمتُك، للناس تتبنيَّ حتى املظلوَم أِعِن تعمل. ماذا يتساءلون والناس يبطؤ، فيها والفْصل

لساِنِه. يف مَرصُعه يكون قد فاملرءُ القول يف الحق والتزِم
يُنجي من ويا سفينة، أملُك وال املاء مجرى أملك أصبحُت قد املاء! مرافق يملك َمن يا

سفينتُه. غرَقْت من نَجِّ الغارق!
يأتي ما ر يُدمِّ يل كالسَّ تكن وال خرضاء، أرًضا الَجْدباء األرَض يجَعل النيل كإله ُكن

اآلخرة. واحذَر عليه،
الرش؟ يكبَُح الذي فَمِن تعِدْل لم فإذا ِذراَعاه، وشفتَيك وقلبك امليزان، لسان لسانك إنَّ
وعصابة لها، ربَّان ال وسفينة لها، رئيس ال وطائفة لها، حاِكم ال بلدٍة كَمثل َمثلك إنَّ

لها. كاِبَح ال لصوص
نموذَج يُصبح امُلجِرمني عىل بالقضاء وُموَكل يرتيش، ورئيس يَِرسق، حاِكم إنك

امُلجرمني.
اغتصبَه ومن نَفسه، الفقري فماُل ملكه، من ِمثيل فقريًا تحِرَمنَّ ال العظيم، املدير أيها يا

تصنع؟ ماذا نَفَسه. كتََم
ويأُمل فتعتدي، فيك أملُه امُلتقايض ويضع اللص، إىل فتنحاز الشكوى لتسَمُع إنك

يجِرُفه. تيَّاًرا فيجدك الغَرق يَِقيه ا سدٍّ منك يجَد أن الفقري
صاحبه مع سيذَهُب يفنى، ال العدل إنَّ العدل؛ عنه يصُدر الذي العدل لربِّ العدل أِقِم

إلخ. … اسُمه يُمَحى ال ولكن معه، ويُدَفن القرب إىل

لقطعٍة نموذًجا وهاك الرقيق، والغزل الشعبية واألغاني الدينية األناشيد لهم كانت ثم
غزلية:

ترى إذ وستهزأ أُختي،11 وتَعودني جرياني، ِليَعودني ولكن ِعلة، من بي وما أتعاَلُل قد
دائي. كاِمن تعَلم ألنها أطبائي،

أُختي! دار

أُختًا. الحبيبة عىل يُطِلقون كانوا 11
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ووقفُت غضِبها، يف َصوتها بسماع نعمُت ذلك أغضبَها فإْن لداِرها، بوَّابًا كنُت ليتَني
إجالًال. يَهابُه ن ممَّ الطفِل موقَف أمامها

وسعدُت برؤيتها عينيَّ ملألُت إذْن ِخدمتها، تُالِزم التي وداء السَّ أََمتَها كنُت ليتني بل
محاِسنها. إىل بالنظر

صدَرها. ويُداعب ُعنقها، ق يُطوِّ الزَّهر عقد أو إصبعها، يف خاتمها كنُت ليتَني بل
َغناء؟ األماني هذه يف هل ولكن

أن إليه وأَرضع ممفيس، يف هللا بيت إىل وأحجَّ تيَّاِره، يف وأندفع النيل، أركَب أن يل َلخريٌ
أختي. لرؤية َقني يوفِّ

نفيس. أعماق يف بالسعادة فشعرُت بذراعي، وطوَّقتُها قلبي، خَفَق قِدَمْت إذا
تغُمُرني. العطور روائح أزكى كأنَّ شعرُت يل، ذراعيها وفتحْت ِمنِّي، َدنْت وإذا

خمر! وال ْكر السُّ فهناك ولثََمتْني، شفتي، من شفتَها أدنْت فإذا

الفتاة: غَزل ومن

خَفقانه. ويشتدُّ قلبي فيضطِرب ألذُكرك إني
أمثايل. حياة من املألوف عن بي ليخُرج ُحبََّك إنَّ

جسمي. أُعطر أو عيني، ل أُكحِّ أو َمتاعي، أُنظِّم كيف وال ثيابي، ألبس كيف أعِرف فال
بالجنون. الناس َرماني وإالَّ خَفقانك، من ف وخفِّ قلب يا اسُكن

أُِحب. فيمن فكَّرُت إذا تضطِرب وال وتماَسْك قلب يا اهدأ

حَجر من بالَرشر ثناياها وبريق بالظالم، شعِرها سواد تَشبيُه غَزلهم يف جاء وقد
الناهد. ونهِدها يَّان، الرَّ وصدِرها امَلمشوق، بقدِّها تغزَّلوا كما الصوان؛

أناشيدهم: ومن

القرب؟ والنهاية األرض، يف التكاثُر ما
الصفاء تعكري يُحب ال الذي الم السَّ أحًدا؛ يظِلم ال الذي العادل، األبدي بالحي تَشبَّْه

أبًدا.
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لهم. َحْرص وال الناس صار أْن إىل األول اإلنسان ُخِلق منذ كلُّهم الناس يرِجع إليه
الخري، يعمل ُمعاًىف، سليًما يكون بأن ووُِعظ الرشاد، سبُل إىل ُدِعَي اإلنسان ُخِلق إذا

ُمغتبًطا. جذًال القرب استقبل أجلُه جاءه إذا حتى املوت، ويذُكر
الكاهن! أيها

األبدية.12 بأرباب االتحاد إالَّ ليس عنه تتحدَّثون الذي املوت إن

يرتبط وقد سطر، يف فقرة كل ُمنفصلة؛ الفقرات كتابة عليه يدل شعر، لهم وكان
لقطع داٍع هناك كان ما الشعر ولوال الطُّول، ُمتقاربة الفقرات وهذه باألول، الثاني السطر
بالغناء مرتبًطا الشعر هذا وكان الشعرية. ألوزانهم بعُد الباحثون يهتِد لم ولكن الكتابة،

عظيًما. مبلًغا عندهم بَلغ الذي
عليها وتدور تتكرَّر جملة فيها يكثُر املرصي الشعر مقطوعات أن الباحثون الحظ وقد
كثرٍي يف يُردِّده ثم زهرة، باسم الشاعر يبتدئ وقد ونحوها. اليوم» أُكلم «َمن مثل: القصيدة،

يصوغها. التي املعاني يستوِحيَها أن يُريد كأنه أبياته، من
إليهما: نُنبِّه أن يِجب املرصي األدب يف حقيقتان وهناك

يف بينهم فيما يختلفون الربدي وأوراق اآلثار من األدبية النصوص ُمرتجمي أنَّ األوىل:
فوَقها تُوَضع لم فالكتابة عندهم، ناقًصا كان الكتابة نظام أنَّ ذلك وسبب ترجمتها،
الكلمة نُطق يُمكن أنه ذلك ونتيجة الجملة؛ من الكلمة موقع بالضبط تُبني حركات
اسم من اتها وُمشتقَّ الكلمة عىل تصُدق أن تِصحُّ الواحدة والكلمة مختلفة، بأشكال
خطأ عن فضًال الخالف، يأتي هنا فمن وهكذا؛ مضارع وفعل ومصدر، ومفعول، فاعل،

الكتابة. عند اخ النُّسَّ
بمعانيها والسامع القارئ يف تؤثِّر — األدبية اآلثار يف وخاصة — لغة كل أنَّ والثانية:
تُحيط التي وامُلالبسات وبالبيئات هالة، من بالكلمات يُحيط وما موسيقاها، ونغمات

للمرحوم القديم» املرصي التاريخ هامش «عىل كتاب عىل املرصي األدب نماذج من اخرتْناه فيما اعتمْدنا 12
«الحضارة وكتاب بك، حسن سليم لألستاذ بُجزأيه، القديمة»، «مرص وكتاب حمزة، باشا القادر عبد
إىل أقرَب جديدة صياغًة وُصغناها النصوص بعَض اختْرصنا وقد باشا، كمال أحمد للمرحوم القديمة»

أمكن. ما األصل بمعاني االحتفاظ مع األدبي األسلوب
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ومالبساتها جوِّها من عداها ما نقل تعذَّر أو صُعب أمانٍة يف املعاني نْقل أمكن فإذا بها،
العرصي. العربي األدب غري أدٍب كلِّ يف سيُواجهنا ما وهذا صحيًحا، صادًقا نقًال

النفوس يف عملها وتعمل وترتقي وتنضج تنمو املرصية اآلداب ظلَّت فقد الجملة وعىل
لألمم والفتوح بالحروب إما قوية، عالقة بغريهم املرصيني عالقة وكانت قرنًا، أربعني نحو
لدراسة مرص إىل تِرُد البعوث ا وإمَّ والصادرة، الواردة التجارة بوساطة وإما امُلجاورة،

بالدهم. إىل كله ذلك ينقلون كانوا بُِعثوا ومن وِدينها. وفنونها وعلومها حضارتها
طريٍق من إما حوَلهم األمم يف — وفنونهم كعلومهم — تؤثِّر آدابهم جعل هذا كل
بالعربية األخرى اآلداب كتأثُّر مبارش غري أو باملرصيني، واليونانيني العربانيني كتأثُّر مبارش

باملرصيني. امُلتأثِّرين باليونانيني الرومانيني تأثُّر أو باملرصية، امُلتأثِّرة

الصني أدب (2)

حيث إىل البعيد، الَقيصِّ الرشِق إىل وْلنَِرسْ القريب، الرشق أقطار من مرصوغريها اآلن ولندَع
وآثار السنني. من بمئاٍت أوروبا يف األدب َدوحة تنبُت أن قبل الكتُب ُكِتبت حيث إىل الصني،
ويُكتَب آنًا، بامِلسمار عليها يَُخطُّ الخيزران، ألياف من ألواٍح عىل مكتوبة القديمة الصني
القرن يف الورق وصنَعوا الحرير، نسيج عىل الصينيون كتَب وكذلك آَخر. آنًا بامِلداد عليها
قرون. بثالثة أوروبا تعرفها أن قبل امُلتحركة بالحروف الطباعة وعرفوا امليالد، قبل األول
فيما السَلف ِحكمة فجَمعوا األخالق، مبادئ حول يدور القديم الصيني األدب كان
لهم فيُهيِّئ يُحتذى، مثًال الناس أمام لتكون ودوَّنوها الخلف، سلوك عليه يكون أن يِجب
مكانًة الدولة نظر ويف الناس نفوس يف يحتلُّ الصيني الكاتب وكان واآلخرة؛ الدنيا سعادة
ع التنوُّ من القديم الصيني األدب وبلغ العالية. الرواتب عليه تُجَرى كانت حتى ممتازة،
الحديث فاألدب جديًدا، شيئًا الحديث أدبهم إليه يُضيف يكاد ال حتى بعيًدا ا حدٍّ والجودة
يف األثَر من القديم األدبي الرتاث لهذا وإنَّ القديم؛ األدب عىل تعليًقا يكون أن يعدو ال
عىل يخُرج أن ألحٍد يُجيزون وال التقديس، من بيشءٍ يُحيطونه جعلهم ما الصني أهل نفوس
يَعدُّونها فهم بالقديم، وتشبُّثًا جُموًدا األرض سكَّان أكثر من الصينيون كان ولهذا قواعده؛
ينْلها لم هي، كما الصينية اللغة بِقيَت ولذلك قديًما؛ كاتبًا حديث كاتب ينافس أن زندقًة

والتجديد. التغيري من يشءٌ
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يه نُسمِّ والذي كونفوشيوس.13 هو وأخالقها، ألدبها األُسس وواضع الصني، ونَبيُّ
جديد، ِفكٍر يف العظيم هذا َصبَّها قديمة ديانة األمر حقيقة يف هو إنما الكونفوشية بالديانة
سلوكهم، يف به يهتدون دليًال وطنه بنو ليتَِّخذه جديد، ُخلقي ونظام جديد، وأسلوب
أن أراد هو وال شاعًرا، وال حامًلا كونفوشيوس يُكن فلْم سياستهم. يف نهجه عىل وينهجون
— الحياة مشكالت نحو األكرب ه همَّ ه َوجَّ إنما وكهنوتية؛ الهوتية عقيدًة ديانته من يجعل
اليونان شِهَدتْه الذي بسقراط ذلك يف أشبََهُه وما — السواء عىل الدولة وحياة الفرد حياة
ُمشكالت إىل ينُظر كان سقراط ولكن كامل؛ بقرٍن الصني يف كونفوشيوس ظهر أن بعد
حياتهم يف األفراد سعادة إال تَعنيه تُكن فلم كونفوشيوس أما النظري، الجانب من األخالق
كلمة فِهْمنا إْن لهم، ِدين ال قوٌم كونفوشيوس، أتباع هم حيث من الصني فأهل العملية.
البرش عىل تُسيطر قوَّة بوجود يعِرتف املعنى بهذا الدِّين ألنَّ املحدود؛ الضيق بمعناها الدِّين
القوة، هذه ِمثل بوجود تعاليمه يف يعِرتف لم الصني فيلسوف ولكن شئونهم، عىل وتُِرشف
ظهر أنه ذلك وِعلَّة السلوك؛ خطة له ورَسم نفسه، اإلنسان يف حًرصا نفسه حرص وإنما
بناؤه يتداعى الصني يف اإلقطاعي النظام أخذ حني امليالد، قبل السادس القرن يف قوِمه بني
رسوًال الرجل هذا فجاء قاضية؛ فتَّاكة أهلية حروب إثره عىل تَنشب وأخذت روابطه، وتنَحلُّ
أطَلق بما أشبََهها ما ماهرة، قادرة واحدة يٍد يف السلطة تجتمع أن برضورة يؤِمن للنظام،

الكامل».16 «اإلنسان ب «ِنيتْشه»15 دعاه وما «البطل»، اسم «كاْرليل»14 عليه
كونفوشيوس؛ عند األمل َمعِقد كانت ممتاز واحد فرد زمامها يُمِسك التي الحكومة هذه
سلوكه، ليعتِدل العملية الُخلقية الِحكمة يَُعلِّمه أن فأحبَّ الصني، أمراء ألحد وزيًرا كان وقد
الراِقصات؛ الغواني ُصحبة وْعِظه عىل آثَر ألنه ونفاه، به ضاق ثُم حينًا، األمري له واستمع
عاد ثم ، َحلَّ حيثما األخالق يَُعلِّم دولة، إىل دولٍة من ُمرتحًال ِسنيِه خري كونفوشيوس فأنفق

ِحكمته. أشتاَت الكتب يف ليجَمع الشيخوخة سنِّ يف وطنه إىل

.Confucius 13

.Carlyle 14

.Nietzsche 15

.erm 16
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وكتاب ات، التغريُّ وكتاب التاريخ، كتاب كتب: خمسُة الكونفوشية الحكمة هذه ويجمع
تها، مادَّ يف بالجديدة الكتُب هذه وليست والخريف. الربيع وأخبار الشعائر، وكتاب عر، الشِّ
هو كونفوشيوس إنشاء من يُعدُّ الذي الوحيد والكتاب جديد، ثَوٍب يف قديم إنتاٌج هي إنما

ألدِبه: مثاًال وهاك والخريف». الربيع «أخبار

ثُم بالواجب، الشعور عىل أخالقه يُقيم الذي هو الكامل الرجل إنَّ الشيخ: قال
من يُبديه بما ذلك عىل يدلُّ وهو سلوكه؛ يف وتناُسًقا اتِّزانًا ذاك شعوره إىل يُضيف
واإلخالص، دق الصِّ كلِّه ذلك إىل فيُضيف أخالقه، يُكِمل أن وعليه التضحية، ُروح

نَبيل. خلق ذو ا حقٍّ فهو فعل، فإْن
حاجته يلتِمس األدنى واإلنسان نفسه، يف حاجته عن يبحث الكامل اإلنسان

اآلخرين. عند
لقومه. ب تعصُّ غري يف اإلنسانية يُِحب صَخب، غري يف حاِزم الكامل اإلنسان

لقائله. قول قْدر من يُنزل وال لقائله، قوٍل من يرفع ال الحكيم

بل قلب، ظهر عن كونفوشيوس كتب يحفظون ممن األلوف مئات اليوم الصني ويف
األمثال. مجرى ة العامَّ ألسنة عىل لتجري أقواله إنَّ

الهندي األدب (3)

من لطائفٍة موطنًا السحيق املايض يف قزوين بحر من القريبة الفسيحة السهول كانت
«آرياس» بعًضا بعضهم ي يُسمِّ وكان اللغة، واتحاد الُقربى وشائج تربطها الرُّعاة قبائل
ببعضهم األمر وانتهى القتال، ونشب التناُفس بينهم دبَّ ما رسعان ولكن األصدقاء، أي
عصا ألَقوا حتى رشًقا األرض مسالك يف يرضبون وأخذوا جماعات، جماعاٍت الِهجرة إىل
الشجر، بها يُحطمون الغليظ، القايس الصخر من الفئوس فاتَّخذوا كثيف، غاٍب يف التسيار
فالحة إىل ل الرُّحَّ الرُّعاة هؤالء تحوَّل وبهذا ويفلحونها، بة الرتُّ بأغصانها يحركون ثُم
سادة أخذ ولهذا العبيد؛ بغري تليق ال ُمزدراًة طويًال زمانًا لِبثَت األرض فالحة لكن األرض.

وفالحتها. حرثِها يف الوضيعة الطبقات ويَستخدمون األرض يملكون الرُّعاة هؤالء
الجبال، فوق محصورة ضيقة ببقاٍع الطاِمحة الراحلة القبائل تلك تقنع هل ولكن
امتدَّ ما تمتدُّ غنية ِخْصبة سهول — الهند بالد من الغربي الشمال يف — منهم مقربٍة وعىل
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«الداسيون»17 أهلوها فلِقيَهم الرحال، َشدُّوا الخرضاء الفسيحة السهول تلك إىل البرص؟
فلهؤالء الُغزاة؟ قوة أمام الحماسة تُجدي ماذا لكن ِحياضها، عن الذَّود يف امُلستميت بُعنف
اسم بعد فيما عليهم يُطَلق وأصبح امُلقام، لهم وطاب فاستقرُّوا النرص، ُكِتب اآلريني
فالحة يف الظافرون السادة استخدَمُه فريق منهم خضع فقد «الداسيون» وأما الهندوس.
وأبى الهنود، طبقات أدنى وهم «شودراس»18 اسم بعد فيما عليهم أُطِلق من وهم األرض،
يزال ال حيث وغاباته ُمستنقعاته إىل وأوى الدكن،19 إىل بالفرار َفالذَ يستسِلم أن آَخر فريق

رابًضا. اليوم إىل
من كبرية لطائفٍة مصدًرا األصليِّني البالد وأهل الُغزاة اآلريني بني الحرب هذه وكانت
يف قداسًة وتكتسب الزمن، مرِّ عىل ع تتجمَّ أخذت والدعوات، والرتانيم واألغاني األساطري
وعقيدتهم الهندوس، عند امُلقدَّس الكتاب هو الذي «الفيدا»20 يتألَّف ومنها الهندوس، أعنُي
«الرباهمة»،21 اه تلقَّ هؤالء وعن وأنبيائه، الغابر العهد قادة إىل به أوحى هللا من َوْحي أنه فيه
يف التي والرتانيم الدنَس. من الفيدا صيانة أنفسهم عىل أخذوا الذين ان الُكهَّ طبقة وهم
ضوءه وينُرش الليل ُظلمة يُبدِّد الذي الفجر فهذا الطبيعة، قوى إىل هة موجَّ دعوات الفيدا
وشمسه النهار عناء بعَد املكروبة النَّْفس يُنعش الذي الغروب وهذا الصباح، جبني عىل
يُجنِّب ماذا ثُم الحمد. تستوِجب ِنَعٌم هذه كل ؛ الَحبَّ لهم يُنبت الذي الَغيث وهذا امُلحرقة،
صلوات الفيدا ففي والقرابني؟! ينية الدِّ الرتانيم غري العواصف وثَورة الصواعق غضبَة القوم
يكون أن هللا دعوات وفيه األبناء، ويُبارك األعمار ويُطيل واملاشية الَحبَّ هللا ليُكثِّر ودعوات
اآلِخرة الحياة عن ترانيم وفيه وبالء، نقمًة األعداء عىل يكون وأن ونصريًا، َموًىل لآلريني

الروح. وخلود
سوا وأسَّ رشًقا، الزحف استأنفوا البنجاب سهول يف للهندوس األمر استقرَّ أن وبعد
«بانجاال»22 هما: القبائل من غريهما عىل قبيلتان منهم وغلبت الكنج، ِضفاف عىل ممالك

.Dasyus 17

املنبوذين. طبقة تتكوَّن بعضهم ومن Shudras 18

.Dekhan 19

.The Vedas 20

.Brahmnins 21

.Panchalas 22
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اإلغريق جيوش فيه كانت الذي الوقت يف حروب القبيلتنَي بني نشبت ثُم و«بهاراتا»؛23
فيها يمتزج طويلة شعرية ملحمٍة موضوع هي الحروب وهذه طروادة؛ مدينة تُحارص
حاكًما كان «باندو»25 أن وُخالَصتها بهاراتا».24 «ماها قصة ى وتُسمَّ باألساطري، التاريخ
«ذريتارشرتا»26 هو رضير له أٌخ بعَده العرش فتوىلَّ أبناء، خمسة عن ومات «بهاراتا»، عىل
أبناء عىل يُطَلق وكان أبنائه، مع قِرصه يف تربيتهم عىل وقام الخمسة، أخيه أبناءَ وكَفَل

كورافا».28 «أمراء الرضير امللك أوالد وعىل باندافا»،27 «أمراء باندو
وهو أرشافه بأحد استخفَّ أن وحدث «دروبادا»،29 عندئٍذ يحُكمها فكان «بانجاال» أما
بتدريب قام حيث «بهاراتا» دولة املنافسة، الدولة إىل بانضمامه لنفسه فانتقم «درونا»30
بأن الرضير امللك وكافأه حسنًا، بالءً ذلك يف وأبىل الفروسية، أعمال عىل املالك البيت أمراء
عىل يَستويل أن «درونا» استطاع الجيش وبهذا «دروبادا»، عدوَّه به يُقاِتل جيًشا له أعدَّ

«بانجاال». أرض من عظيم شطٍر
«أمراء أكرب يُعني أن — أخيه رغبة عىل نزوًال — «ذريتارشرتا» الرضير امللك وأراد
يجعل أن عىل وحَملُوه قاَوُموه — أبناؤه وهم — كورافا» «أمراء لكن للعرش، وارثًا بندافا»
للعهد، وليٍّا يوزان»31 «در ابنه يُقيم أن إال الضعيف الشيخ ذلك يَسع فلم فيهم، العهد والية
يكِفه ولم بنفِيهم، األمر صدر حتى املكائد ه عمِّ ألبناء يُدبِّر فظلَّ حقوًدا األمري هذا وكان
باألمر عِلموا بندافا أمراء لكن نيام، وهم دارهم يف النار يُشِعل أن ا ِرسٍّ العدة فأعدَّ ذلك،

مكانها. يف يختبئون الغابات إىل هاربني وفرُّوا

.Bharatas 23

.Maha Bharata 24

.Pandu 25

.Dhritarashtra 26

.Pandava 27

.Kaurava 28

.Drupada 29

.Drona 30

.Duryodhan 31
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إىل خاطبيها َدعْت الزواج، فتياِتهم إحدى أرادت إذا أنه الهندوس تقاليد من وكان
من َمخبئهم يف بندافا أمراء كان فبينما زواجها. حقُّ فيها للظاِفر يكون حربية، ُمباراٍة
األمرية وأنَّ لزواجها، امُلباراة تُقيم أن اعتزمت قد «دروبادا» امللك ابنة أنَّ نبأ جاءهم الغابة،
اإلخوة أحد — «أرجون»32 بذلك عِلم ا فلمَّ زوًجا؛ لها الرُّماة أمهر تتَِّخذ أن مت صمَّ قد
قرص إىل ه وتوجَّ «بانجاال» عاصمة إىل قصد يُبارى، ال ماهًرا الرِّماية يف وكان — الخمسة
ومنازلها املدينة ُطرقات وازدانْت املباراة يوم وجاء فنائه، يف املبارزة تُقام حيث بادا» «درو
الحشد يف ورضب برهمي، كاهٍن ثياب يف ُمتنكًرا «أرجون» األمري ووصل الزهور، بأكاليل
حتى النزال، حلبة إىل الخاطبني بوصول إيذانًا األبواق يف نُِفخ إْن وما القرص، أمام امُلتزاِحم
قِدَمت حني الهتاف واشتدَّ عاليًا، هتاًفا الشعب لهم وهتََف الُفرسان إىل األبصار شخَصِت
إىل وجاء الزَّهر، من َطوق ِذراعها وحول ُعرسها، ثياب يف «دروبادي»33 املخطوبة األمرية
الفرسان وعجز للُمتناِفسني، أُعدَّت ثقيلة ضخمًة قوًسا يحِملون الُجند اء أشدَّ من عدٌد الحلبة
ثياب يف شابٌّ امُلحتِشد الجمع من بَرَز وعندئٍذ بها، والرَّمي حمِلها عن واحٍد بعد واحًدا
األمرية فنزعت الصميم، يف الهَدَف يُصيب به فإذا بسهِمه ورمى القوس وحَمل الرباهمة
الخاطبني سائر وكان منه. لزواجها إعالنًا الظافر ُعنق به وطوََّقت ِذراعها، عن الزهر َطوق
أن ُمستنِكرين وتهاَمسوا الكئيب، الُحزن من َموجة بينهم ت فَرسَ امُلحاربني34 طبقة من
شديدة، عداوٌة واألرشاف الكهنة طبقتَي بني وكان األرشاف. الفرسان عىل كاهنًا األمرية تُؤثِر
أمريًا حقيقته عىل الجمع بني ليبدَو الكاهن ِثياب عنه ينزع أن إالَّ «أرجون» األمري يَسع فلم

نبيًال.
دروبادا، امللك ابنة من أحُدهم ج تزوَّ حني السعود إىل بندافا» «أمراء نَجم عاد هكذا
كان التي بهاراتا أرض يف هم بحقِّ املطالبة يف أيََّدهم قوي، حليف امللك هذا من لهم فكان
ونزل طلِبهم، إىل امللك هذا فأجابهم — الرضير امللك — «ذريتارشرتا» َعرشها عىل يزال ال
النِّصف كورافا» «أمراء ألبنائه وترك بلقًعا، يبابًا وكانت َمملكته، من الغربي النصف عن لهم
— املدن فيه ويُشيِّدون ُملكهم ِمن عون يُوسِّ أخذوا بندافا» «أمراء لكنَّ الخصيب. الرشقي

.Arjun 32

.Draupadi 33
«كاَشرتبا». الهند يف امُلحاربني طبقة ى تُسمَّ 34
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الذي يوزان» «در نفس يف والغرية الحقد كاِمن بنجاحهم أثاروا حتى — دلهي مدينة ومنها
حفٍل إىل الخمسة ه عمِّ أبناء ودعا نكراء، َمكيدًة ِذهنه يف فأدار الرضير؛ أبيه ُمْلك إليه سيئول
من يملك ما عىل اللعب يف هذا فيُقاِمر اإلخوة أكرب يُالِعُب أخذ وهنالك قرصه، يف يُقيمه بهيٍج
إال الخسارة تزيده وال خاًرسا، إالَّ اللِعب أشواط من يخُرج فال وِفيَلة، وَعَجالت وفضة ذهٍب
وُمنافسه ُمالِعبه إىل ُملكه كل وانتقل اليدين، ِصفر يخُرج حتى اللِعب مواصلة يف حماسًة

بمهارته. ال بُخدعته قَمَره الذي
عاًما، عَرش اثنَي وجوههم عىل يَهيموا أن عليهم واشُرتط جديد، من اإلخوة د ترشَّ بهذا
السنني، هذه طوال يجدوهم أن كورافا أمراء عجز فإْن آخر، عاًما املدن إحدى يف يَستقرُّوا ثُم
درو األمرية معهم وكان البعيدة، الغابات حيث إىل اإلخوة وقصد الضائع. ُملُكهم لهم أُعيد
بها، كعهِدنا ثيابها مفاخر يف تُعد لم لكنها — الخمسة اإلخوة أحد — أرجون زوجة بادي؛

القَدَمني. حافية الثياب ُمهلهلة كانت بل
حياة يف يق والضِّ العناء رضوب من الخمسة اإلخوة لِقيَه ا عمَّ القصص ُرِويَت ولقد
األمثال ومن أروعها القصص من وفيه الغابة»، «كتاب اسمه كتاٍب يف وُجِمعت الغابة،

ُخالصتها. لك نروي التي بهاراتا» «ماها قصيدة أجزاء أجمل من فهو ولذا أحكمها؛
زريَّة، هيئٍة يف املدن إحدى إىل جاءوا املرضوب، األمُد نفيهم يف اإلخوة عىل انقىض وملَّا
اسطبالت يف ثالث وعِمل القرصامللكي، مطبخ يف ثاٍن واستُْخِدم الرُّعاة، ثَوَب أحدهم فارتدي
عرشُة عرش الثالث العام من ومىض لها. وصيفًة امللكة بحاشية بادي درو والتحَقت امللك،
أن حَدث ولكن والترشيد. النفي هذا من الفكاك موِعد دنا قد أْن اإلخوة وابتهج أشهر،
إليها أساء اجتذابها، يف الِحيَل وأعيَتُْه عنه صدَّت ا فلمَّ فأحبَّها، بادي درو الجيش قائد رأى

فيق. الصَّ القائد ذلك وقتَل الغَضب ثورُة اإلخوة أحد من فثارت القائد،
اإلخوة، هؤالء عن بحثًا الهند أرجاء كل يف تتطلَّع عندئٍذ يوزان» «در عيون وكانت
وهو — «ماتسيا» يف وَقع اضطراٍب بنبأ بل اإلخوة، بموِضع موالها لتُنبئ ال عادت ولكنها
وا ليضمُّ السانحة الُفرصة هذه كورافا أُمراء فانتهز — اإلخوة فيه يُقيم كان الذي البلد
لم صغري أمري رأسه عىل وكان امُلغري، العدو ليُالقي ماتسيا جيش فخرج ُملِكهم؛ إىل ماتسيا
زواجه ة قصَّ ذكْرنا َمن وهو اإلخوة، أحد — «أرجون» عربتَه يقود وكان الحروب، يُمارس
عليه، مغشيٍّا سَقط حتى ُمقبًال العدو يرى الصغري األمري يَكِد فلم — بادي درو باألمرية
فرائصهم، لها ارتعَدْت هجمًة العدو وجه يف وهَجَم أرجون.» «أنا صائًحا: «أرجون» فوثَب
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إذ الفَزع من يعدو الغنَم من قطيع هم كأنما هَرٍج يف ففرُّوا صفوفهم، يف االضطراب ودبَّ
اللَّيث. زئري سمع

يُراِوُغهم أخذ يوزان» «در ولكن بُملكهم، اإلخوة وطاَلب عرش، الثالث العام وانقىض
حرب الفريَقني بني ودارت العام، ينقَيض أن قبل نفسه عن كشف قد «أرجون» بأنَّ ُمتعلًال
رصيًعا. يوزان در فيها وسقط — باندافا أمراء — الخمسة اإلخوة حليف فيها النَّْرص كان

و«دامايانتي»35 «ناال» قصة بهاراتا» «ماها يف ورَدت التي الشعرية القصص أجمل ومن
الروماني للشاعر الرعاة» «أناشيد ب النقاد بعض ويُشبِّهها الرُّعاة، ِشعر من رضب وهي
من وكان بُملكه فقاَمَر يوًما طاِلُعه ساء ملٌك «ناال» أنَّ القصة وخالصة «ِفرجيل».
يفِرتقا أن العاِثر الحظُّ لهما شاء حتى غابة، يف يرضبان وزوجتُه «ناال» وأخذ الخارسين،
عليها، فعطفوا املتاجر تحِمل قافلة «دامايانتي» باملِلكة ومرَّت زميله، عن كالهما فيِضل

حيث: جميل، مكاٍن يف يسرتيحون وجلسوا قريبة، مدينٍة إىل يحِملوها أن وعَرضوا

َموج، بَغري هادئًا ينساب املاء مجرى
ُمنتِثر. الغاب حواشيه ويف
يُغني، ألوانًا الطري ووقف

األفاعي، وتلوَِّت األسماك وسبحت اليَمام، وتزاحم
والشجر، بالزَّهر املاء حافة وازدانت

الصادحة. الطيور أغاريد الهواء يف ورنَّْت

يفجؤهم الِفيَلة من بقطيٍع وإذا يسرتيحون، القافلة أصحاب جلس املكان هذا يف
ولكن الخطر، زال وقد تُفيق ثُم عليها، َمغشيٍّا «دامايانتي» فتسُقط يعلمون، ال حيث من
تميش امِلسكينة املرأة فأخذت كانت، كما وحيدًة وخلَّفتْها القافلة ارتحلت قد أسفاه، وا
السوي الطريق إىل وتهتدي حينًا، الغابة متاهة يف تضلُّ أشعث، وَشْعٍر داميتنَي بقدَمني
وأخذتها تُْرتَجى، أمنيًة لها املوت وأصبح جسدها، وأُنِهك عقلُها، ذهل حتى آخر؛ حينًا
فأرسعت دافق، ماءٍ خرير َمسمِعها يف فرنَّ سريَها، واصلْت استيقظت ا فلمَّ النوم، من ِسنٌة

.Nala and Damayanti 35
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بِرصها أمام وامتدَّت الغابة، من َمخرًجا املاء جدول عند تجد فرحتاه! وا بها، وإذا نحَوه،
الخافت ضوءها تُرِسل الغاربة الشمس حيث — األفق يف هنالك وشهدت الياِنعة، الحقول
إليها طريقها يف هي وبينا املدينة. نحو َسْمتَها فأخذت صاعًدا، يتلوَّى الدُّخان من عموًدا —
عن وجهها ينمُّ التي املرأة هذه نظَرها فاستوقف نُزهتها، إىل ماضية َعربتِها يف بامللكة إذا
بها فاحتفظت بحديثها، وأُعِجبت بركوبها، فأمرت ثيابها، أسمال من الرغم عىل جالِلها
وملَّا خالتها. ابن قرص سوى مطاُفها إليه انتهى الذي القرص هذا وليس قرصها. يف وصيفًة
وتُقبِّلها لهفة، يف ها تضمُّ عليها أقبلت «دامايانتي» األمرية هي وصيفتَها أنَّ امللكة عِلمت
حاشيٍة يف — امللوك أحد وهو — أبيها إىل أرسلتها ثُم ورسوًرا. إشفاًقا تدمعان وعيناها

بها. خليق هو ما الهدايا ثَمني من لتها وَحمَّ بمكانتها، تَليق
لعربته سائًقا األُمراء أحد حاشية يف يعمل أن األمر به انتهى قد فكان «ناال» أما
بني ُملقاًة أو الغابة يف رشيدًة تخيَّلها وكلَّما زوجته، ِفراق سوى يُحزنه يكن ولم الحربية،
ُحزنًا منه بأقلَّ «دامايانتي» تكن ولم عيناه. ودمعت صدره ضاق هامدة جثَّة أشجارها
لنفسها لتختار الفرسان بني امُلباراة حفَل ستُقيم أنها املأل عىل فأعلنت زوجها، فراق عىل
كان َمْن الخاطبني األمراء بني وكان — للقائها فيأتي زوجها تبلُغ الدعوة لعلَّ — زوًجا
وجد حني دهشته أشدَّ كان فما «ناال»، العربة له يقود األمري وجاء خدمته، يف يعمل «ناال»
حتى الزائرين ترُقب هنالك «دامايانتي» جلست وإنما زينة؛ وال فيها حفل ال خاوية املدينة
حارٍّا اللقاء وكان ذراعيه، بني وارتمت إليه فاندفعت األمري، عربة يف قادًما زوَجها أبرصْت

جميًال.

باألساطري. ممزوًجا تاريخهم الهندوس فيها يروي طويلة مللحمٍة قصرية ُخالصة تلك
تعَلم أن وحسبُك شعراء. عدَّة نتاج من امللحمة هذه تكون أن الهندي األدب مؤرِّخو ح ويُرجِّ
إىل املفقود» و«الفردوس و«اإلنياذة» و«األوذيسة» «اإللياذة» ُوِضعت لو أنها ضخامتها ِمن
يُرضيه ال الشعبي الرأي ولكن بهاراتا. ماها قصيدة بلغتُْه ما الطُّول ِمن بلَغْت َلَما جانبها

«فياسا».36 إىل فينِسبها واحد، لشاعٍر الوطنية امللحمة هذه تكون أن إالَّ

.Vyasa 36
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رامايانا37 قصيدة (1-3)

قصيدة جانبها إىل قام بل امُلنِشِدين، بألِسنة ُمستأثرة وحَدها بهاراتا» «ماها أغاني تُكن لم
وشاعرها «راما» مغامرات تروي قصيدة وهي الهنود؛ عامة بني انتشاًرا منها أوسع أخرى
محور فإن الحروب، يف الفروسية هو بهاراتا» «ماها أساس كان ولنئ «فامليكي».38 هو
يزيد. أو عاٍم ألف مدى للمرسح ينضب ال َمعينًا «رامايانا» ظلَّت وقد الُحب. هو «رامايانا»

وُخالصتها:
رباط إىل أضافتا صديقتنَي، جارتنَي كانتا «كوشاال»40 وقبيلة «فيديها»39 قبيلة أنَّ
أمرية وهي — «سيتا»41 من — كوشاال يف أمري وهو — «راما» ج فتزوَّ امُلصاهرة، صلة الودِّ

ونعيم. بؤٍس من الحياة يف الزوجان َلِقيَه ما حول القصيدة وتدور — فيديها يف
— كثريات وكنَّ — مِلكاته إحدى وعد أباه لكنَّ أبيه، مملكة يف للعهد وليٍّا «راما» كان
البنها بعده من بالعرش يُويص وأن عاًما، عرش أربعة الوطن أرض عن «راما» ابنه ينفي أن

«بهاراتا».
زوجته وَصِحبته أبيه، ألمر طوًعا الوطن فغادر ُمطيًعا، بوالده بارٍّا «راما» وكان
ُمتديِّنا «راما» كان وملَّا الجنوب. يف غابٍة إىل ثالثتُهم وقصد «الكشمان»،42 وأخوه «سيتا»
ون ويتلقَّ يتعبَّدون حيث صوامعهم يف الرهبان يزور الغابة يف إقامته أثناء كان بطبِعه،
سهًما فَمنَحه شديًدا، إعجابًا براما — أجاستيا43 وهو — أحدهم أُعجب وقد هللا، من الوحي

به. سيَِحيق خطٍر يف يُساعده مسحوًرا
الحزن ه فهدَّ َفْعلته، فداحة امللك أحسَّ حتى «راما» نفي عىل زمٍن طويُل يمِض ولم
كان الصغري األمري هذا لكن «بهاراتا»، ابنه بعَده امُلْلَك وتوىلَّ ولوعة، حرسٍة يف الرُّوح وأسلم
العرش، إىل ليُعيده «راما» أخيه إىل فوِره من أرسع بحيث الضمري ونزاهة النفس َرشف من

.Ramayana 37

.Valmiki 38
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.Sita 41

.Lakshman 42

.Agastya 43
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أرض عن بعيًدا يظلَّ أن نفسه عىل قطَعه عهٍد من يُربئه ال أبيه موت أنَّ «راما» جواب فكان
— بُحمقها — وضعتُْه التي ه أُمِّ عىل ناقًما كارًها «بهاراتا» وعاد عاًما. عرش أربعة الوطن

خريًا. ِه بأُمِّ أوصاه «راما» لكنَّ البغيض، الوضع هذا يف
ِمثال القصيدة يف هو «رافانا»44 يُدعى ملٌك العهد ذلك يف سيالن جزيرة عىل وكان
«رافانا» يكن ولم التضحية؛ وروح والخري الفضيلة «راما» يف د تتجسَّ بينما والسوء، الرشِّ
له وكان ُمخيف، بِشع جسٍم يف فخَلَقه سوءًا، هللا زاده بل فحْسب، القلب غليَظ العاطفة فظَّ
أي ويُحاكي جسٍد صأيَّ يتقمَّ أن يستطيع ماهر، ساِحر وكالهما «ماريكا»،45 يُدعى صديق
ِبُحبِّه، فهاَمْت «راما» الغابات يف تجوالها أثناء «رافانا» أُخت صاَدَفت أن حدث وقد صوت.
أن مت وصمَّ ُزعاف، ُسمٍّ إىل شفتَيها رحيق تحوَّل ما فُرسعان بحب، حبٍّا يُبادلها لم ولكنه
«سيتا» وصف يف له تُطنب وأخذت «رافانا» أخيها إىل فعادت الجريح، لقلِبها بالثأر تأُخذ
ليقِصدنَّ وأقسم نفسه، يف الُحبَّ أشعلِت حتى به تزل ولم بجمالها. القلوب تفِتن التي
، تُعدَّ أن الهوائية بعربته وأمر حبيبها، ِذراَعي من فينتِزعها الرائعة الفتاة هذه حيث إىل
تلك وصف يف ويُجيد الشاعر يُبدع وهنا الغابة. إىل وقصدا «ماريكا»، صديقه واصطحب
إلياذة يف جميلة بقطعٍة القارئ ليُذَكِّر حتى رسوم، من عليها نُقش وما امَلسحورة العربة

صور. من عليه نُِقش وما «أخيل» درع فيها يصف هومريوس
العليل، امُلنِعش الغابة بهواء مساءٍ ذات يستمتعون وأخوه «سيتا» وزوجته «راما» كان
يَسيل كأنما يلمع الغزال وكان ُمرسًعا، جانبهم إىل يعدو رشيًقا غزاًال يشاهدون بهم وإذا
«راما» ذهب أْن إال هو فما به. تظفر أن رأتُْه حني «سيتا» فودَّْت النَّضار، ذَوب جسِده من
«ماريكا» فلِبث هيئته، السحر بقوة بدَّل «ماريكا» إال الغزال كان وما ليُمسكه؛ يُطارده
نفسه، من يُمكِّنه فال يساًرا أو يمينًا يُفلت لكنه يُغريه، حتى ُمطارِده ِمن قريبًا يعدو
صدر ضاق حتى «سيتا» حبيبته موضع عن ليُبعده النحو هذا عىل يُخادعه به يزل ولم
صوت بها يُقلِّد عالية صيحًة «ماريكا» فصاح به؛ يفتك أن يريد بسهٍم وقذََف «راما»
زوجها يُنقذ أن «الكشمان» أخاه واستحثَّت َزوجها، الستغاثة «سيتا» فارتاعت «راما»،

.Revana 44

.Maricha 45
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وشاركتها ُمضطرب، وصدر نافٍد بصٍرب «راما» تنتِظر وحيدًة مكانها يف وبِقيَت وحبيبها،
وأْحنَْت األزهار وارتعشت تغريده، عن الطري وأمسك السماء، فغامت ُحزنها، يف الطبيعة
اللَّعني، «رافانا» إنه جانبها؛ إىل يِقف بكاهٍن فإذا بَرصها «سيتا» ورفعت العِطرة، رءوسها
النِمر ينقضُّ كما «سيتا» عىل وانقضَّ «راما»، يعود أن قبل البغيض الشيطان هذا وأرسع

سيالن. بجزيرة «النكا» مدينة يف قرصه إىل ُمرسًعا بها وعاد فريسته، عىل
عِلم ا فلمَّ نادبًا. باحثًا الغابة أرجاء يف وجهه عىل فهاَم زوجتَه، يِجد فلم «راما» وعاد
بإقليٍم مرَّ الجنوبي الساحل إىل طريقه ويف «رافانا»، مكان إىل ُمرسًعا قصد األمر بحقيقة
عن تَُعوقه أن األمساخ تلك فحاولْت الِقَردة، هيئة يف الشاعر رها صوَّ شة، ُمتوحِّ قبيلة تسُكنه
ع وتطوَّ وحالَفتْه، ببسالته الِقَردة فأُعِجبَت خوف، غري يف بينها طريقه شقَّ ولكنه السري،

عدوِّه. عىل ليُعاونه «راما» يصَحب أن منها جرَّار جيش
يكن لم أنه ويظهر الجنوبي، الشاطئ — الِقَردة جماعة رأس عىل — «راما» بلغ
عادت سيالن؟ إىل البحَر وَصْحبُه «راما» عرب فكيف سفن، القديم العرص يف للهندوس
املاء يف بها قذفْت الصخر، من لها حرص ال أثقاًال تحِمل وجاءت الهماليا، جبال إىل القردة
قاع له فرَفع أيًضا، «راما» عىل البحر إله وعطف األرَضني، بني ما يِصل جًرسا بها فشيَّدت
أرًضا، واألرض سماءً السماء دامت «وما يصنعون، كانوا ما الِقَردة عىل يُهوِّن حتى البحر
فحارصوها، «النكا» مدينة إىل الِقَردة جيش وعَرب راما.»46 باسم ناطًقا الجرس هذا فسيظلُّ
يتزحزح أن هيهات ولكن امُلغري، العدوَّ هذا عنها يدفعون الُجند من َسيل املدينة من ق وتدفَّ
«رافانا» من اليأس نال ثم أيام، سبعَة سجاًال الحرب ولبثت أُنملة؛ َقيْد مواقفهم عن الِقَردة
صدر إىل سدَّد «راما» ولكنَّ بفأسه، عليه يهوي أن يريد عنيفة هجمًة «راما» عىل فهجم
يف ج يترضَّ قتيًال فأرداُه الراهب، «أجاستيا» من أخذَه كان الذي املسحور سهَمُه عدوِّه

دمائه.
«راما» ارتاب فقد بعُد، النهاية تبلُغ لم ِمحنتها ولكنَّ سجنها، من «سيتا» رساح أُطلق
وهل طهارتها. عىل الُربهان إقامة من بدَّ ال وكان ُطهرها، دنَّس «رافانا» يكون أن وشكَّ

ى تُسمَّ التي وهي راما»، «جرس األهايل عند ى تُسمَّ تزال ال وسيالن الهند بني امُلنتثرة الصغرية الجزيرات 46
آدم». «جرس الجغرافيا كتب يف
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سعريها، يف بامُلتَّهمة يَُلقى ثم تُْشَعل ناٍر غري األوىل العهود تلك يف سبيٍل من الُربهان هذا ِلِمثل
وأُِعدَّت بريئة؟! كانت إن وسالًما برًدا النار عليها تكون أو آِثمة، كانت إن بلظاها لتحِرتق
امُلستِعر، اللهيب َجوف إىل فوثَبَْت — زوجها شكُّ نفسها يف حزَّ قد «سيتا» وكانت — النار
وعيناه صدِره إىل ها ضمَّ الذي زوجها إىل الطاهرة الزوجة أعاد — النار إله — «آجني» لكنَّ

الفرح. من تدمعان
النفي يف عليهما انقىض قد وكان «كوشاال»، يف ُملكهما عاصمة إىل الزوجان وعاد

عرِشه. عىل «راما» وجلس عاًما. عرش أربعة

عنوانها قصيدة قصائده ومن كاليداسا.47 — بعُد فيما — الهندوس شعراء أعظم ومن
زال ثُم والجالل، األُبَّهة وموطن امُللك قصبة كانت ملدينٍة جميل وْصٌف فيها راما»، «ساللة

غريها: مدينٍة إىل الحكومة مقرُّ انتقل حني ذلك كل عنها

بمائها، لتتربَّد الغاِنيات إليها تِرُد بحرية هنا كانت
تُْشجي، أنغام امُلتالِطم ِلَموجها وكان

بقرونها؛ ماءها تِرضُب البَقر لَوْحيشِّ مورًدا اليوم فأصبحت
القرون. تلطُمه املاء لصوت دى الصَّ غري األذُن تسمع فال

الساطع، بتاِجِه يختال الطاووس كان وهنا
املقام. له طاب حيث امُلرتنِّحة األغصان بني

الِحسان؛ َمرتَع كان البستان وهذا
عابثات، وباملاء قاطفات، للزهر ُكنَّ

الوحيش، مَرِحها يف الِقَردة غري أرى ال اليوم فأصبحُت
بحركاتها. النبات وتُمزِّق بأقدامها، الزهر تعُرك

بأشعار الفلسفية اللمحات فيها تمتِزج إذ الفيدا، نغمِة من ِصبغٌة القصيدة ويف
مواضعها. من كثرٍي يف الوصف

.Kalidasa 47
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وأخرى السحاب» «رسول عنوانها قصيدة غنائيَّتان: قصيدتان أيًضا الشاعر ولهذا
أجزائها: بعض هاك «الفصول»، عنوانها

امُلحِرقة، الصيف شمس هي ها
ُسلطانها، السماء عرش عىل َمدَّْت قد

أغاللها، من طليقًة تهبُّ الريح لواِفح وأخذت
الشجر. ح وصوَّ الُعشُب فيبَس

الغاب؛ ملك اللَّيْث هو وها
أشجارها! بني هائًما إليه انُظر
الظمأ؛ وطأة عليه اشتدَّت وقد

هابًطا. صاعًدا الالِهث صدُره فظلَّ
الجبل، صخر يف الكهوف هي وها

الهائجة؛ الثِّريان جوِفها من اندفعت قد
بها، يُحيط والزَّبَُد أفواهها من ة ُمدالَّ ألِسنتُها

عاليًا. الواسعة خياشيمها ترفع
أذيالها، فطَوْت الشمس بلذعة الطواويس واكتوِت

األفاعي، لها تأبه ال املاء من فوثَبَْت الضفادع واضطربت
هامدة؛ الهواء إىل رأسها رفعت وقد

شاردة، الطريق يف بها تمرُّ ريح َهبََّة لعلَّ
بأَريِجها، الجوَّ ويمأل موتها، بعَد األرض فيُحيي املطر يسقط ثم

ألوانها، مختلف يف األزهار وتتفتَّح
أكماُمها، تفتََّحت باألزهار تزدان املاء وبحريات
َرياحينها، بأعراش َطُروب ضاحكة والحدائق

الناظرين؛ لتُبهج يَّنت ازَّ والغابات
جميل. ناصع زهٍر عن فكشفت

سهول يف األوائل اآلريني حياة عىل العهد تقاُدم أنَّ فنرى الديني األدب إىل بعُد ولنُعد
كتاب كان وملَّا وتقاليد. دقائق من الحياة تلك الَزَم ما ينىس الجديد الِجيل جعل البنجاب،
وإشاراته َمعانيه أخذت فقد األوَّلني، الهندوس حياة حول يدور — قدَّمنا كما — «الفيدا»
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األجيال تناولتها رشوح بامَلتْن لِحَقت لذلك الناشئة؛ األجيال عىل تصُعب ولغتُه تغُمض،
واجب فكان ألوانها، د تتعدَّ حتى الرشح دائرة تتَّسع أن الطبيعي من وكان جيل. بعد جيًال
الرشوح من امُلتباِينة املجموعة هذه يجمعوا أن — ان الكهَّ طبقة وهم — عندئٍذ الرباهمة
«براهمانا»، اسم عليه يُطَلق الذي هو جديد أدبي أثر التوفيق هذا من فنشأ بينها؛ قوا ليُوفِّ
ل التأمُّ عىل يحتوي ٥٠٠ق.م.) سنة نحو (ُوِضع للرباهمانا ذَيل وهو بانشاد» «يو ال تَِبعه ثُم
وصفاء القلب طهارة إىل ودعوة ُصوفية نزعاٌت وفيه العرص، ذلك يف ساد الذي الالهوتي
الرباهمانا يف ِلما نَْسخ فيه بانشاد» «يو أن والعجيب التحرُّر. أساس املعرفة وأنَّ النفس،
يقوم ال الجديد» «العهد ب َشبيه ذلك يف وهو له، م ُمتمِّ كأنه به يُْلَحق ذلك ومع شعائر، من
يُكوِّن بحيث له، ًما ُمتمِّ يُعدُّ فهو ذلك ومع القديم»، «العهد يف التي اليهودية الشعائر عىل
جانب إىل والقصص الشعر من ثمينة ذخرية فيه بانشاد» و«يو امُلقدَّس. الكتاب كالهما

آن. بعَد آنًا تسطع التي الفلسفية ملحاته
تشتمل وهي الهندوكيني، عند الوحي كتُب هي بانشاد» و«يو و«براهمانا» و«الفيدا»
الحلول ونزعة التوحيد، ونزعة واآللهات اآللهة تعدُّد فيها فنرى ُمتباينة، ُمختلفة نزعاٍت عىل
عقيدة إىل دعوة منها أكثَر امُلختلفة بالعقائد يسمح اجتماعي نظام فهي الوجود؛ ووحدة
أعمالها واختلَطْت عمل، كلٍّ إىل وأُسند اختصاصها، ع وتنوَّ «الفيدا» يف اآللهة تعدَّدت ُمعيَّنة.
الخلق انبثق منها وحدٍة إىل امُلتعدِّدة اآللهة هذه ت وترقَّ ُمتعدِّدة، قبائل آلهة كانت ألنها
هذا ويِصل بانشاد». «يو ال يف — األخص عىل — الراقية النزعة هذه وظهرت يعود، وإليها

«الفيدا». خاتمة الحريف ومعناها «الفيدانتا»، إىل الرُِّقي
لإلنسان ُخيِّل فإن واحد، يشء اإلنسانية والنفس هللا أنَّ هو «الفيدانتا»48 ومحور
اإلنسان وإن اتحاَدهما، يرى أن من أضيق إدراكه ألنَّ إالَّ ذاك فما ُمختلفان، شيئان أنهما
جميلة تشبيهات الكتاب هذا ويف الذات. حدود نفسه من يُحطِّم حتى هذا ضالِله عىل ليظلُّ
قولهم: ذلك أمثلة من الحواجز؛ بينهما أزيلت لو ِصلٍة من وهللا النفس بني ما لتوضيح
زالت القدح َرَفْعَت ما إذا حتى امُلحيط، الهواء عن ُمنفصًال يظلُّ مقلوب قَدٍح يف الهواء إنَّ
نفسك ُرْضَت فلو القدح، هذا بمثابة هي الفردية فالذات الهواء؛ أجزاء واتَّحدت الفواصل،
جينة السَّ لنفسك ْقت وحقَّ هللا، وبني بينك الفاِصل القدح هذا حطَّمَت ذاتك، إنكار عىل

.Vedanta 48
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من الصاعد واملوج انبثقت، منها التي الشمس عن تختلف ال الشمس َة أشعَّ إنَّ ُحريَّتَها.
النفس فكذلك نفسها، النار هو النار من امُلتطاير والَرشر البحر، عن يختلف ال البحر

هللا. هي هللا عن الفائضة

البوذية (2-3)

تدعو جديدة» عقلية «حركة الهند يف قامت حتى العقول عىل مسيطرة ان الكهَّ طبقة لِبثت
جهٍة من و«البوذية» جهة من «الفدانتا» عن الحركة هذه ضت تمخَّ وقد الديني، اإلصالح إىل
بألفاظه. ال بروِحه تهتمُّ أنها غري «الفيدا» أساس عىل تعاليَمها فتُقيم «الفدانتا» أما أخرى.
وما والفيدا الجديدة البوذية بني رصاع ونشب أساسه. من الفيدا فرتُفض «البوذية» وأما
سهول تغزو األكرب اإلسكندر جحافل أقبلت حتى كاملني، قرننَي مدى قائًما وظلَّ إليها،
الجديدة البوذية ونجم شمُسها، تغُرب القديمة الربهمية فوجدت ٣٢٧ق.م.) (عام البنجاب
بعد الخامس القرن إىل إال الهند يف ُسلطانها يَُدم لم البوذية لكن الرشق، سماء يف يسطع

أخرى. مرًة للربهمية الطريق أفسحت ثم امليالد،
الخامسوالسادس القرننَي بني «بنارس» من قريب بلٍد يف «جوتاما» واسمه «بوذا» ولد
ل والتأمُّ التفكري عالئم عليه بَدت وقد جميًال، غنيٍّا، الحاكمة، األرسة من وكان امليالد، قبل
ينفقها ساعاٍت إليه يأوي ُمنعزًال مكانًا يتخريَّ فكان حياته، ُمقتبل يف يزال ما وهو العميق،
رأى أن اليافع الفتى قلب هزَّ ما وأول ويلعبون. يلهون الفتيان من ولِداتُه التفكري، يف
الفاتنة الروائع تلك لكن ب، الخالَّ الرائع الجمال من ألواٍن عن تتفتَّح حوله من الطبيعة
عليه َمقيض الحياة تِلُده ما فكل قبورها؛ إىل لتُعيدها إالَّ جوِفها من الطبيعة أخرجتها ما
فالحياة فيجُمد؛ الشيخوخة ثلوج ستلَفُحه النضري امُللتهب الشباب فهذا والفناء، بالتغريُّ
كالهما امليت ورسير الوليد وَمْهد والعناء. الهمِّ بأسباب ميلء ِقَرصه عىل وهو قصري، أمدها
سبيله يف يُعاني حتى مطمًعا لنفسه اإلنسان ق يُحقِّ وال واألىس، العذاب ألوان تُحوُطه
يجَرُعها، املرِّ العلقم من كأٍس بمثابة ذاته ليُثبت الفرد يبذلها محاولٍة وكل واأللم، الشقاء
من يتخلَّص أن اإلنسان استطاع لو آٍه الحزن. شوائب تشوبها بهجًة الحياة ات مرسَّ وأشدُّ
الرش يقتِلع ال ألنه يُجدي، ال عبٌَث االنتحار لكن والشقاء! الهمَّ هذا له تُسبب التي الحياة
يانًعا ورًدا تُزهر ما فرسعان الورد، شجرَة يقتُل ال الناضجة الورود فقطُفك جذوره؛ من
فقد الرغبة هذه نفسك من محوَت فإْن الحياة، يف الرغبة هي الحياة، جذور إن جديًدا.

والرِّضا. الطمأنينة لنفسك وأعددَت األَلم، مصدر طمسَت
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أقبلت ا فلمَّ شبابه، صدر يف وهو بوذا رأس يف دارْت التي الفكر بواكري كانت تلك
غادر حتى والعرشين التاسعة يبلُغ كاد فما العزلة، إىل اتَّجه قد م امُلصمِّ عزُمه كان رجولته
ولم واحد، خادم صحبته يف وكان رضيًعا، وطفًال جميلة زوجًة وراءه تارًكا أبيه، قرص
صادف أن يلبَث لم ثُم وجواَده، سيَفه وأعطاه الخادم هذا أعاد حتى طويًال رحلته يف يمِض
وَخلَّف بوذا هاجر لقد باٍل؛ ُممزَّق برداءٍ جميلًة ثيابًا فباَدَله فقريًا، سائًال الطريق بعض يف
يكون أن أراد إنما حاكًما، الناس بني يكون أن يطمع فلم امُللك، وجالل القصور أُبَّهة وراءه

وصديًقا. ُمعلًما لهم
نَفض الذي ذلك أما العاطفة. أفسَدتْه طريق إنها بالعوائق، مليئة األُرسة يف الحياة «إن
مع يعيش رجٍل عىل ليتعذَّر إنه الهواء، كهذا طليقة حرَّة فحياته ُدنيوية رغبٍة كلَّ نفسه عن
دْعني وكمال! ونقاء خصوبة من الصحيحة الحياة يف ما بكلِّ رفيعة حياًة يحيا أن أُرسته
األُرسة حياة وأُغادر الزاهدين)، (ثوب أصفر ثوبًا أرتدي دْعني ولِحيتي، َشعري أُِزْل إذن

مأًوى.» بغري حياٍة إىل والدار
نظًرا تعاليمهم يف وجد ولكنه الدين، عنهم ى يتلقَّ الرباهمة إىل أمِره أول األمري وقصد
تعاليم فازدرى يطري؛ فال امُلحلِّق بالطائر تُمِسك كالشبكة الوثَّابة لُروحه كان جامًدا ضيًِّقا
الشخصية تجربته أن وأيقن دينيٍّا، ُسلطانًا لنفسها تزُعم هيئٍة بكل استخفَّ بل الفيدا،
ذبْح إىل يدعو ذاك إذ القائم الدِّين ذا هو فها الدين، أمور يف يَهديه ُمرشد خري وتفكريه
كيف وتساءل هلل، إرضاءً تُنَحر الذبائح يرى إذ هلًعا يرتِعد قلبَه لكنَّ ُقربانًا، األضاحي

خريًا؟! يُنِتج أن الرشِّ لهذا يمكن
الهداية فالتَمس القِلقة، نفِسه إىل الطمأنينة بْعث يف الرباهمة من الدين رجال فشل
هم وحواسَّ عقوَلهم يُروِّضون بة ُمرتهِّ جماعًة يُالقي أن امُلصادفة له وشاءت آخر، َمورٍد عند
وشدَّة العقل ة حدَّ يُْلجم وأخذ جماعتهم يف بوذا فانخرط ُمعينًا؛ منهاًجا تتَِّبع ُمنظَّمة رياضًة
يف املنهج ذلك يُفِلح لم إذ أعوام؛ ستة بعد قلِقِه إىل عاد لكنه يفعلون، كانوا كما الحواس
من لها يَنُشد ما جينة السَّ لنفسه أتاحت العقل رياضة وال الجسد تعذيب فال نفسه، إرضاء

وفكاك. ُحريٍة
يُِرشق النور من فيًضا يحسُّ به إذا ل، يتأمَّ شجرٍة ظلِّ يف يوٍم ذات جالس هو فبَينا
كما الساطع، اإلرشاق ذلك أمام شكوكه وذابت لبوذا، عندئٍذ الحقُّ َف تكشَّ فقد نفسه، عىل
من النفس خالص أنَّ ساعتئٍذ لبوذا تبنيَّ إذ الحرور؛ شمِسه أمام الصيف ُسحب تنقِشع
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ورائه من يرجو ال ُحبٍّا حيٍّ كائٍن كل اإلنسان يُِحبَّ أن واحد؛ يشءٍ يف هو وشقائها خطيئتها
الُحب. غري غايًة

من َلَقريب نفسه، زمام ويملك قلبه ويصفو الُحب، ويملؤه الرحمة تأُخذه إنسانًا «إنَّ
النرفانا.»49 نعيم

َت ِرسْ فكلَّما الشخصية؛ الذاتية يف تفكرٍي كل فيها يُمحى روحانية حالة والنرفانا
إنَّ عنها. بُعدَت نفسك يف تفكريك حرصَت وكلَّما النرفانا، من دنوَت نفسك إنكار يف خطوًة
األليم العذاب فهذا تشبَع؛ ال التي األنانية مصَدُره والشقاء الهمِّ ألوان من الحياة يف ما كل
اإلنسان حياة تزال وال الجامحة، والشهوات الطامحة، األثََرة إىل َمردُّه الناس به يَشقى الذي
أنواع ثالثة يف الشهوات هذه وتقع شخصية. شهوٍة كلَّ نفسه يف يقَمع حتى موصوًال شقاءً
والثالثة شخِصه، تخليد يف رغبته والثانية ، الِحسَّ يُمتِّع أن اإلنسان شهوة فاألوىل رئيسية؛
قمِعها عن مندوحة ال الثالث الشهوات فهذه وجاه، ماٍل ذا الحياة يف يكوَن أْن اإلنسان ُحب
كلمة وزالت جذورها، من الرشور هذه اجتُثَّت ما فإذا سعيًدا. عيًشا لنفسه اإلنسان أراد إذا
صفاء وهي عندهم، ى تُسمَّ كما «النرفانا» أو الُعليا، الِحكمة بلغ فقد اإلنسان، حياة من «أنا»
إنما كثريون، يفهمها كما وَمحَوها الحياة طْمس «النرفانا» معنى فليس واطمئنانها؛ الروح
بالهمِّ وتملؤها بالحياة، تهِبط التي التافهة الشخصية الغايات لهذه ومحٌو طمٌس هي

والشقاء.
امُلعذَّبة، الحياة ُمشكلة لحلِّ عْرض وفيه وصميمها، البوذية لبُّ الذاتي الفناء وهذا
األديان سائر عن بمنأًى ليست ذلك يف والبوذية وسكونها. الروح لهدوء خطة ووضع
لكن أشخاصنا. من أعظَم يشءٍ يف أشخاَصنا نُْفِني أن تُريدنا فكلها الُكربى، والفلسفات
يف للسلوك خطًة ترُسم ديانة أنها يف يانات الدِّ من غريها كثرٍي عن فتختلف تعود البوذية
ة ثمَّ يكن لم وإذا والقرابني. الضحايا وأنواع الشعائر من شيئًا تفِرض وال اليومية، الحياة
يعبُُدها كان التي اآللهة مئات تنفي وال تُثِبت هي الهوت، للبوذية ليس بل معابد، فال شعائر
عمليٍّا سلوًكا إال تنُشد ال دامت ما إثباتها أو اآللهة نفي إىل حاجتها وما ذاك، إذ الهنود
باألجسام الِحق الفناء «إنَّ «بوذا» بها فاَه كلمة آخر وكانت الدنيا؟ الحياة هذه يف فاضًال

استطعتُم.» ما أنفسكم لتحرير فجاهدوا جميًعا

.Nirvana 49
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بأعواٍم ذلك بعد إالَّ ن تُدوَّ ولم الرواية، طريق عن أقواله ينُرشون أتباُعه أخذ مات وملَّا
طوال.

«طريق ى تُسمَّ التي األشعار مجموعة من مأخوذ وهو البوذيِّني، كتُب من ِمثاًال وإليك
الحق».

ِمثلها، كراهية تمحوها ال العاَلم هذا يف الكراهية إنَّ
طبيعتها. أبًدا وهذه الُحب، الكراهية يمحو إنما

ُغروره، قْمع يف الحكيم َجدَّ ما إذا
ذُراها؛ إىل الِحكمة مدارج يف وصعد

أعىل، من الَحمقى إىل فسينُظر
الكادحة، الجموع تلك إىل امُلطمنئِّ نظرَة وسينُظر

أنظاره التل ة قمَّ عىل الواقف يُصوِّب كما
الوادي. أسفل يف يِقف َمن إىل
ته؛ ِحدَّ تَُفلَّ أن للعقل الخري إنَّ
امِلراس، صعب َجموح فالعقل

وهواه، َميله إىل ينِزع
النعيم. إىل فطريق امُلروَُّض العقل أما

إيذاء غري يف — رحيقها النحلة تَمتصُّ وكما
— وشذاها لونِها يف للزَّهرة

تطري، ثُم
األرض. هذه عىل الحكيم َمسلك كذلك فليُكن

ثمًرا، الخطيئة من تَجنَي لن إنك
بالرحيق. ُمرتعًة الحمقى يحسبها وقد

نضجها، للخطيئة تمَّ إذا لكن
األىس. هاوية يف بإثمهم الَحمقى هوى
الرجال، أُلوف الوغى َحومة يف تَْقَهر قد

الظافرين. خري نفَسه يْقَهر من لكن
زمامي.» منِّي تملك «لن فتقول: بالخطيئة نَّ تستخفَّ ال
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امُلتساِقطات، املاء بقطرات اإلناء يَمتلئ فكما
ُرويًدا. ُرويًدا فيها انصبَّت إذا الخطيئة تملؤها األحمق نفس كذلك

الهند يف البوذية مذهب فإنَّ للربهمية تهذيبًا مذهبه ويُعدُّ األصل، هندي بوذا أن ومع
والصني.50 اليابان أهل فِمن البوذيِّني من الغاِلبة الكثرة ا وأمَّ نسبيٍّا. قليل

«بيورانا»51 كتاب (3-3)

السادس القرن يف مرة ألول ُكِتب وقد امُلحَدثون، الهندوس يُقدِّسه الذي الكتاب هو بيورانا
ذلك حول ونشأت اآللهة، عن تُروى التي للقصص ُمحبُّون بطبِعهم فالهندوس امليالدي؛
بعد حينًا الشعراء إليها يُضيف ثُم آبائهم، عن األبناء اها يتلقَّ األساطري من كبرية مجموعٌة
يُنِصتون واألحفاد األبناء وحولها ِمغزلها إىل تجلس عجوٍز من فكم خيالُهم؛ يَخلُقه ما حنٍي

طفولتها. يف َسِمَعتْها التي الجنِّ قصص تروي وهي إليها
موسوعة لكأنَّه حتى «بيورانا»، والقصصيتألَّف باألساطري الزاخرة املجموعة هذه من
قصصعن وفيه والقدِّيسني، اآللهة ُمستفيضلحياة بْسط ففيه يشء، كل تَيها دفَّ بني تحوي
األرض طبقات تكوين عن حقائق جانب إىل ينية، الدِّ الرتاتيل فيه وترى كان، كيف الخْلق
معلومات فيه وترى املوسيقى؛ قواعد بعض جانبه إىل الترشيح عن وشيئًا وصخورها؛
َشيخ الضخم الكتاب هذا فكأنما اللغة، قواعد يف دروٍس جانب إىل النجوم مسالك عن فلكية
إىل موضوٍع من يستطِرد حني حديثُه، لك ويحلو ُصحبته، لك تَطيب األيام، تجارب أثقَلتْه

السنني. حوادث نَتُْه لقَّ ا ممَّ موضوع
هو «فرباهما» القوة؛ جوانب من جانبًا يُمثِّل منهم كل ثالثة، الكتاب هذا يف واآللهة
يصور وهو امُلبيد، امُلهِلك اإلله هو و«شيفا»53 الحافظ، اإلله هو و«فشنو»52 الخالق، اإلله
رمز الصولجان يحِمل منها يٍد يف أيٍد، وأربع رءوس وأربعة لحية له رجٍل هيئة يف براهما
يحِمل ثالثة ويف املقدَّسة، الكتُب تُمثِّل الشجر أوراق من طائفًة يحِمل ثانيٍة ويف القوة،

مليونًا. ١١ نحو والبوذيون مليونًا ٧٠ نحو وامُلسلمون مليونًا ٢١٧ نحو الهندوكيُّون يبلُغ 50

.Puranas 51
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يُمثل عقًدا يحمل رابعٍة ويف الهندوس، عند ُمقدَّس نهر وهو الكنج، ماء من ُملئت زجاجًة
الصالة.

الهند، يف ظهورها مبدأ التحديد عىل يُعَرف وال األرواح، تناُسخ عقيدة الهندوس بني ويَشيع
ويف بانشاد اليو يف َمقبولة ظاهرة وهي الرباهمانا، يف قليل أثٌَر ولها الفيدا، يف لها أثَر فال
تفنى، وال تُموت ال األرواح أنَّ العقيدة هذه وُخالصة آسيا. يف انتَرشت البوذية وعن البوذية،
األبدان يف النفس ى وترتقَّ َخلق، إذا اللباس البَدن يَستبِدل كما بدٍن إىل بَدٍن من تنتِقل وأنها
تتطلَّب النفس ألنَّ شيخوخة، إىل كهولة إىل شباب إىل طفولٍة من اإلنسان ى يرتقَّ كما امُلختلفة
بدٍن من النفس ل تنقُّ من بدَّ فال قصري اإلنسان وُعمر يشء، بكلِّ الِعلم إىل وتشتاق الكمال،
من ترتدَّد وهي البالية األبدان يف ترتدَّد الباقية فاألرواح جديدة، تجارَب لتستفيد بدٍن إىل

باهلل. وتتَِّحد كماَلها تبلُغ حتى األفضل إىل األرذل

القصصواألمثال (4-3)

«جاتا كتاب يف نِجدها إنما القديمة الهند يف للحياة أظرفصورٍة أن َريب فال كله، هذا وبعد
والشواهد العملية والِحكمة بالُفكاهة مليئة قصص وهي بوذا»؛ مولد عن «قصص كا»54
يف بغداد يف الحياة ر تتصوَّ أن تستطيع فكما صميمها؛ يف الشعبية الحياة من امُلنتَزعة
فكذلك التاريخية، املؤلَّفات من ال وليلة» ليلة «ألف قصص قراءة من الرشيد، هارون عهد
وُمعسكراتها، ومزارعها وقواِفلها، أسواقها يف القديمة الهند لك ر تُصوِّ كا» «جاتا قصص

ومعابدها. ومصانعها
ومعناها «بانكاتانرتا»55 عنوانها أُخرى مجموعة توَجد كا» «جاتا قصص جانب وإىل
هذه يف نظائر لها املشهورة اليونانية «إيزوب»56 حكايات من فكثري الخمس»، «املقاالت
الحكايات صاحب «إيزوب» اليوناني الكاتب هذا أنَّ الذِّكر يستحقُّ ا وممَّ الهندية. املجموعة

.Jatakas 54
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تصيَّد قد هناك وهو فَلعلَّه «كرويسس»،57 عىل غرى الصُّ آسيا يف ضيًفا نَزَل قد الُخرافية
إىل هذا حكاياتها. بعض «بانكاتانرتا» مجموعة منه استَقْت الذي امَلعني نفس من حكاياته

القديم. الزمن يف الُفرس طريق عن العاَلم إىل بت ترسَّ قد الُخرافية الهندية الحكايات أنَّ
أبواب فيه العربية إىل الفارسية من املنقول ودمنة» «كليلة كتاب أنَّ تعَلم أن وحسبُك
والِقرد والِغربان، والبُوم امُلطوَّقة، والحمامة والثور، األسد باب وهي؛ «بانكاتانرتا» من
تَقدَّم التي «املاهابهاراتا» من قصًصا الكتاب هذا يف أنَّ كما عرس. وابن والناسك والَغيلم،
أنَّ فالظاهر آوى. وابن واألسد فنزة، والطائر وامللك والسنُّور، الجرذ باب وهي ذكُرها،
أن بعد العربية إىل ع املقفَّ ابن نقَله ثُم هندية، أصوٍل من وِدمنة كليلة كتاب جمعوا الُفرس

اإلسالمي. العربي الذَّوق مع يتَِّفق بما فيه ر حوَّ
حديثًا امُلستعملة اللغة من وهي — السنسكريتية باللغة مكتوب «بانكاتانرتا» وكتاب
لهجات بإحدى فمكتوبة كا» «جاتا حكايات ا أمَّ — الحديثة اإليطالية من الالتينية بمثابة
«جاتاكا» ظلَّت حني عىل انتشارها، يتَِّسع أن «بانكاتانرتا» حظِّ من كان لهذا الهندوس،
العرص هذا يف إال الحديثة األوروبية اللغات إىل يُرتِجمها من تجد لم مجهولة محصورًة
آسيا لغات من كثرٍي إىل بعيد زمٍن منذ «بانكاتانرتا» حكايات تُرِجمت بينما الحديث،

لها: مثاًال وهاك السواء. عىل وأوروبا
النَصب، ه هدَّ حتى املساء أقبل فما ال، غسَّ عربة يجرُّ كلَّه اليوم أنفق حماًرا أنَّ يُحكى
قثَّاء، ُزِرع مجاور حقٍل إىل فقصد النهار، تَعب تُعوِّضه شهية بأكلٍة نفسه يُمتِّع أن فأراد
فقال شِبعا، حتى الشهيَّة الرطبة القثَّاء من الزميالن وأكل آوى، ابن الحقل إىل وصِحبَه
الغناء.» إىل تدفُعني بنشوِة ألحسُّ إني صديقي؟ يا جميًال مساءً تراه «أال آوى: البن الحمار
نَهَق األحمق الِحمار لكنَّ الصمت، يلَزموا أن للُّصوص خريٌ أنه بحكمِته آوى ابن إليه فأشار

بالعصا. رضبًا وأشبََعُه فجاءه الحقل، صاِحب أيقظ حتى مرٍح يف
مثل: كتُب؛ يف ُجِمَعت الرائعة والِحَكم األمثال من كثريٌ لُهم ثُم

الشدائد. ة الحقَّ الصداقة َمحكُّ (١)
املايض. يف ارتُكبت أخطاءٍ من تَنتُج إنما واألغالل، واملصائب والغمَّ املرض إنَّ (٢)

.Croesus 57
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الفصيح والقول السديد والرأي البؤس، عند اليأس وعَدم النعمة، عند الُعْجب عَدم (٣)
بالِحكمة؛ العمل والتزام الَرشف، يف واملنافسة الحروب، ميادين يف والشجاعة املشورة، عند

النبيلة. النفس بها تتحىلَّ فضائل ستُّ
وامُلبتىل، امُلعاىف بني ضوئه يف يُسوِّي فالقمر نعمتك، م وعمِّ اسرتحمك، من ارَحم (٤)

وامَلُسود. والسيد
ال والصداقة فالعداوة يُخِلص، لم إذا الصديق تتَِّبع ا ممَّ أكثَر أخلص إذا العدوَّ اتَِّبع (٥)

واألعمال. بالعقل بل واألسماء، باأللفاظ تتميَّز
بالُكَرة. البنُت تلَعب كما نيا الدُّ بأعراض يلَعُب فالقَدر ِغناك، عند بأنفك تشَمْخ ال (٦)

يشءٍ كل يُحبُّ هللا؛ يُِحب ما تُِحب أن هو إنما اظ، الوعَّ به يُثرثر ما الحق الدِّين ليس (٧)
ة الحقَّ واملعرفة صحيح، جسم يف صحيح عقل ة الحقَّ والنعمة حُقر، أو عُظم كُرب، أو صُغر

الرش. من الخري معرفتك
الِغرُّ كذلك ذهب، من قطعٍة عىل ُركِّبت إذا — الدرَّة تلَمع كما — الزجاجة تلَمع قد (٨)

العاقل. الحكيم صاحب إذا الجاهل

وهكذا.

الفاريسالقديم األدب (4)

يعبدون كانوا القدماء الُفرس أنَّ ذلك وبيان وديانتُه، «زرادشت» ِعماده ِديني أدٌب للُفْرس
عىل ندري ولسنا والِحكمة. بالدِّين فجاءهم «زرادشت»58 نبيُّهم فيهم ظهر حتى األوثان
بني وضِعه يف يختلفون فاملؤرِّخون التاريخ، عصور من زرادشت نضع أين ة الدقَّ وجه

الخامس. والقرن امليالد قبل العارش القرن
النَّوم يف هاتف بها هتف ه أمُّ به حملْت ملَّا أنه منها أساطري، الُفرس نبيِّ عن ويُروى
هللا، عن ى يتلقَّ حيث السماء إىل سيعُرج وأنه عظيم، ُمستقبٍَل من لوليِدها هللا قدَّر بما يُنبئها
نور زرادشت شِهد أن ومنذ قالوا: — «األفستا»60 — املقدس الكتاب مزدا»،59 «أهورا وهو
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له كانت با الصِّ منذ وإنه مولِده، ساعة ضِحك إنه قيل فقد النبوَّة، عالئم فيه بدت الحياة
عبادة ويقاِوم التوحيد إىل يدعو أخذ رجولته اكتملت ا فلمَّ الناس، نفوس يف ممتازة مكانة

األوثان.
يف إليه وذهب فلبَّى الجديدة، دعوته بدأ حني امللك يدي بني ليَْمثُل زرادشت وُدعي
غصون من صولجانًا أُخرى ويف املقدَّسة النار ُشعلة يٍد يف يحِمل الفضفاض، األبيض ردائه
مزدا» «أهورا من بها إليه أُوحي التي الجديدة برسالته ويُقِنعه امللك يُحاج وأخذ و، ْ الرسَّ
األمري س وتحمَّ زرادشت، بديانة وابنُه امللك فآَمن التوحيد؛ ذُروة إىل اآلري بالشعب لينهض
فنهض الجديد، هللا دين يف ليدخلوا أوثانهم يُحطِّموا أن الناس فدعا «أسفنديار»61 الشاب
أما القتال. ميدان يف األمريان وتقابَل «رستم»، هو أخرى أرسٍة من آَخر أمري يُعارضه
فيه يبَق ولم ْفر، الصُّ من كتلٍة إىل ل تحوَّ قد ِجسَمه أنَّ األساطري عنه فرتِوي «أسفنديار»
أسفنديار وعاد فأعماه، منهما إليه ينُفذ أن العنيد عدوُّه استطاع ذلك ومع عيناه، إالَّ َمقتَل

الروح. أسَلَم حتى يلبَث ولم رضيًرا، أبيه إىل
القديمة؛ بديانته احتفظ وفريق الدولة، تؤيده د ُموحِّ فريق فريَقني: الُفرس وانقسم
الوثنيِّني فريق — األضعف الفريق بهجرة انتهى الفريَقني، بني طويل رصاٍع من بدَّ ال وكان
كما «الربهمية» أصبحت حتى عقيدته وتطوَّرت استقرَّ حيث الخصيبة، الهند سهول إىل —
طواًال، قرونًا وازدهر الوطن، أرض يف اآلخر الفريق وبِقَي امُلحَدثون. الهندوس يعتِنقها
الدولة تأييد بفضل فارس أرجاء يف الزرادشتية الديانة وشاعت عظيمة، إمرباطورية وشيََّد
«كورش» أمثال من ملوكها أيدي عىل الفرس أمالك اتَّسعت حني ُرقعتُها اتَّسعت ثم لها،

فارس. امُلسلمون فتح حتى النفوس عىل ُمسيطرة ولِبثَت و«دارا»،
ينبغي كيف لقومه ل يُفصِّ أخذ ثُم عظيم، واحد بإلٍه «األفْستا» كتابه يف زرادشت آمن
يِجب الكون هيكل يف سليًما ُجزءًا اإلنسان يكون فِلكي الطبيعة، قانون وفَق يعيشوا أن
يحيا أن إىل يدعو أخذ هنا ومن القوى، خائر ضعيًفا يكون وأال ُمعاًىف، صحيًحا يعيش أن
بصريًة اإلنسان يف هللا طبع ولقد واألمراض. الِعَلل نفسه ليُجنِّب نظيفة نقية حياًة اإلنسان
الذي الضمري هو ذلك والباطل، الحق بني أخرى بعبارٍة أو والدنس، الطاهر بني بها يُميز

هللا. إرادة مع ُمتَِّسقة حياته تُكن ضمريه وفَق يَِعش فمن السبيل؛ سواء صاحبه يَهدي
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التلوُّث يُمثِّل و«أهريمان»62 النقيَّة، الطاهرة للحياة رمًزا مزدا» «أهورا كان ولقد
بني فُقل شئَت إن أو و«أهريمان»، مزدا» «أهورا بني قائًما ينفكُّ ال والرصاع والدنس،
فإن اإلنسان نفس يف الخصمان اصطرع وإذا والباطل. الحق بني أو والدنس، الطُّهر

الحق. طريق يقع أين إىل — فيه لبس ال وضوٍح يف — يَهدي الضمري
يعمالن الطبيعة يف مبدأين وجود زرادشت تعاليم يف الفلسفية اللفتات أهمِّ ومن
الخلق تمَّ وُمنذ والفساد. الكون أو امُلبيدة»، و«الروح الخالقة» «الروح وهما ُمتضادَّين،
أن الحق يف إَلهان؟ املبدآن هذان هل ولكن، وتناُفس، ورصاع كفاح الروحني هذَين وبني

مثل: التوحيد عىل تدلُّ األفستا يف النصوص بعض
أهريمان أما … أهريمان بوجود يعلم فهو ولذا يشء، بكلِّ عليم مزدا» «أهورا «إنَّ

«… مزدا» «أهورا بوجود ِعلم لَديه يكن فلم — الرش روح وهو —
63… يشء يُشِبُهه ال جالله يف فهو وخري، ِعلم ذي كل فوق مزدا» «أهورا إنَّ

وإن له، رشيك ال زرادشت، عند واحد الكون رب أن إىل الباحثني بعض ذهب ولذا
ويُثلِّج املاء د يُجمِّ الشتاء برد يف بادية الرش فنزعة يتنافسان، ورشٌّ خريٌ الكون يف يُكن
ويف بالرءوس تُطوف الرشيرة الخواطر ويف واإلثمار، النمو عن الشجر ويعوق األرض
والكذب، الخيانة ويف الحياة، ويف وعبادتها، األوثان ويف والكسل، الفقر ويف واإللحاد، الشكِّ
ة السامَّ والزواحف امُلفِرتس الحيوان ويف الوباء، ورضوب واألمراض الروائح، وكِريه والظالم
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منه يُفَهم وبعضها هللا وحدانية منه يُفَهم فبعضها ُمربكة، ُمضطربة األفستا يف النصوص أن الواقع يف 63

اثنَيْني. أو د ُموحِّ أهو زرادشت عىل الُحكم يف الباحثون اختلف ولهذا الرش؛ وإله الخري إله بإلَهني؛ القول
الرش، وقوة الخري قوَّة ُمتنازَعتنَي؛ قوَّتنَي من فيه ما وأنَّ واحد، إلٌه عليه يُسيطر العاَلم هل أخرى: وبعبارٍة
النزاع وبينهما الرش وإله الخري إله يحُكمان؛ إلَهني هناك أن أو واحد، إللٍه أثَرين أو مظهَرين إالَّ ليستا
هذا ذهب ن وممَّ زرادشت، باثنَينِيَّة فقالوا كالمه ظاهر ُمقتىض إىل الباِحثني من كثري ذهب قد الدائم.
امِلَلل كتابه يف الشهرستاني د، ُموحِّ أنه إىل ذهب ومن وغريه. الربيطانية املعارف دائرة يف ُمرتِجُمه املذهب
ًدا، ُموحِّ الالهوتية الناحية من كان زرادشت «أن Haug «هوج» األستاذ ويرى الباحثني. من وكثريٌ والنَِّحل،
إلًها للعاَلم أنَّ يرى كان الدينية العقيدة ناحية من أنه قوله من يريد ولعلَّه ثنويٍّا.» الفلسفية الناحية ومن
يف أن يرى ثنوي فهو يتطاحنان، ورش خري من فيه وما العاَلم فلسفة لرشح تعرَّض إذا ولكن واحًدا،

قوَّتنَي. العاَلم
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وتُهلك تهدم أن نفسها عىل أخذت التي الرش» «روح صنائع إليها وما تلك … والحرشات
وخري عمِله. ويف تفكريه ويف قوله يف ًا خريِّ االنسان يكون أن تعامليه يف زرادشت ودعا وتُبيد.
باسم الفارسية واألساطري الشاهنامة يف ورد الذي وهو «يََما»64 يف يتمثَّل هللا عند إنسان
فوق لُسلطانه شارتنَي منهما ليتَِّخذ ذهبيٍّا ورمًحا ِمحراثًا «يََما» هللا وهَب فقد «جمشيد»؛65
رجاًال وأسكنَها للزراعة، وأعدَّها ففَلَحها هللا أمره بما األرض يف يعمل «يما» وأخذ األرض،

بالنار. أمدَّها ثُم وطريًا، وكالبًا وماشيًة
حنايا يف كامنة الرش» «روح أن عاِلٍم غري الخري، دولَة األرض يف يُقيم «يما» أخذ
فهبَّ حذَر، عىل ليكون وصقيع َسيٍل من يغشاه قد بما هللا فأنذره له، ترتبَّص الطبيعة
أنواع وُمختلف ونسائه، ورجاله وخيوله، ملاشيته امَلنيعة الحظائر يُعدُّ فوِرِه من «يما»
زوَجني، يشءٍ كل من أعدَّ النار. ُشعلة ويحفظ الحب، فيها يُخزِّن آمنة أمكنًة أعدَّ كما الطري،
امُلثِمرة الشجرة بذور بذرت قد الخري» «روح إنَّ الكائنات. صنوف سفينته يف يُنِقذ نوح كأنه
الرشِّ بروح «وإذا الثمرات أطيَب تُثمر لكي نموَّها وراقبَْت والنقاء، الطهر بماء دتْها وتعهَّ
— والسوء الخيانة هي — والصقيع الثلج من واحدة نفخًة فينُفخ الشمال، جهة من يندفع
بني والرش؛ الخري بني املعركة بدأت هكذا يابًسا. حطبًا وتُحوِّلها النَِّرضة الشجرة عىل فتأتي
وتتَِّجه ويُفنيه. يُهِلكه والثاني هللا ُصنع يُصون األول والظالم؛ النور بني والضالل؛ التقوى

وُصحبته.» الرش روح من اإلنسان حماية نحو ها همِّ بكلِّ الزرادشتية الديانة
عىل يُبقي وال التدمري ُروح ويُفني جذورها، من الرش روح يجتثَّ أن زرادشت أراد
أن شأنها من التي الحياة ونُُظم يَّة الصحِّ القواعد ل ففصَّ والتعمري، البناء إالَّ األرض وجِه
أن ينبغي كيف هو: القواعد هذه من «األفستا» ذكَره ما وأول وامُلجتَمع. الفرد تُصون
ويُعربِّ خبيث. وباءٍ من وجودها عىل يرتتَّب ا ممَّ يتخلصوا حتى امليت جثَِّة يف األحياء ف يترصَّ
وجدت ما إذا الرش روح إنَّ فيقول: َمجازية بعبارٍة الصحيَّة الحقيقة هذه عن األفستا كتاب
الناس بني وتروح باملَرض جسَدها تمأل خبيثة ذبابٍة إىل فورها من تحوَّلت میٍت ُجثمان
عىل يِجب التي الدقائق ِذكر يف الكتاب يستطِرد ثم الخبيث. ِحْملها بينهم لتنُرش وتغدو
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ماذا الدار؟ من مكانها ر يُطهِّ كيَف الجثَّة؟ يضع أين الخري: لُروح تأیيًدا يها يؤدِّ أن اإلنسان
إلخ. … امليت؟ بمالبس يصنع

يأُمر فاهلل والشجر؛ الَحبَّ لتُنتج األرض فالحة وُجوب الكتاب أوامر يف ذلك ويتلو
وماشيًة ناًسا األرض يُْسكن وأن امُلستنقعات، ف يُجفِّ وأن الجاف، اليابس يروي أن اإلنسان
ثه تُحدِّ قد اإلنسان أن ر يتصوَّ حني الفَزع رعدة َلتأُخذُه «زرادشت» وإن وخري. نفع ذي وكلَّ
يف الحياة يُقيم الذي للزرع إالَّ ُخِلقت وما َجوِفها، يف امَلوتى بدفن األرض يُدنِّس أن نفسه
الطبيعة. عوامل تأكلهم أو الطري، ِسباع تلتِهُمهم الجبال، ِقمم َموضعهم املوتى إنَّ األحياء.
تَْسَلم حتى الوالدة، وعند الَحْمل إبَّان الَحباىل يف يُراعى أن ينبغي بما الكتاب يأُمر ثُم

امُلعدية. األمراض من والوقاية والطهارة النظافة قواعد ل يُفصِّ ثُم والوَلد، الوالدُة
األخالق، قواعد بْسط يف يستطِرد «زرادشت» فإنَّ التدبري، بهذا الجسد سلم وقد أما
العقَلني من وكلٌّ رشیر، وعقل خريِّ عقل عقالن: ِفطرته ويف ُولِد قد اإلنسان إنَّ فيقول:
ص لخَّ وقد وأعماله. وألفاظه أفكاره يف اإلنسان توجيه عىل السيطرة له تكون أن يحاول
ة؛ َخريِّ وأعمال ة، خريِّ وألفاظ ة، َخريِّ أفكار أساسية؛ أركاٍن ثالثة يف الُخلقية الحياة زرادشت
لتأييد يسعى إنما لتحقيقها، يسعى وَمن الجنة، إىل تؤدي ثالثة طُرق الثالثة الجوانب فهذه
َخريِّ وقول َخريِّ تفكري ثالثة: وهي األشياء أفضل عن تنحِرف «فال هللا: كلمة وإعالء الخري

«. خريِّ وفعل
مع يعيش وأن الخالق، هللا يف عقله اإلنسان يحُرص أن « الَخريِّ «التفكري ب واملقصود
وعاَونَه الخطر، من وقايته عىل عِمل اإلنسان اإلنسان أحبَّ فإْن وانسجام؛ سالٍم يف الناس

وثماره. َغلَّته بها يزيد طريق خري إىل وهداه جاهًال، كان إْن وَعلََّمه الضيق. وقَت
يًا موفِّ للوعود، ُمنجًزا للعهود، حافًظا اإلنسان يكون أن ة» الخريِّ «األقوال ب واملقصود

هللا. عباد بني الحبِّ ُعرى يُوثِّق أن شأنه ِمن ما ويقول يؤذي، بما ينطق ال للدَّين،
وأن األرض، يزرع وأن الفقري، عن ف يُخفِّ أن اإلنسان تقتيض الخرية» و«األفعال
حاجته عىل زاد ما يُنِفق وأن الزوجية، الحياة إقامة عىل يشجع وأن العذْب، املاء يستنِبط

اإلنسان. وجوب يف
تصلُح األرضباإلخصاب تصلُح فكما األُرسة، ليُنشئ ج يتزوَّ أن اإلنسان زرادشت ودعا
يُنشئ أن عبِده من هللا يُريض ما أول أنَّ إىل األفستا كتاب ويُشري األزواج. باتِّخاذ اإلنسانية
ُموَقدة، النار بُشعلة بيته يف يحتِفظ وأن األطفال، وينسل زوجة، لنفسه ويختار داًرا لنفسه

ماشية. من قطيع له يكون وأن
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نحن ما منه فلنذبح به؛ الرحمة ووجوب الحيوان عىل بتعاليمه زرادشت يُعرِّج ثم
خالق هللا عند ُكربى فجنايٌة العبَث رضوب وسائر الصيد يف بقتِله نلهَو أن أما إليه، بحاجٍة

واء. السَّ عىل والحيوان اإلنسان
ينتقل ثم الصالحة، ة الَخريِّ الحياة منرشوط األفستا يف زرادشت تفصيل ينتهي هنا إىل
تصعد الصالحة الروح وبأنَّ الروح، خلود بتقرير فيبدأ اآلخرة، الحياة يف يكون ما إىل بعدئٍذ
يوم حتى ألوانًا العذاب فتلقى الرشيرة الرُّوح وأما البعث، يوَم جسِدها انتظار يف الجنة إىل

الدِّين.
وحَدها املادية الحياة إىل ينِرصف هو فال مًعا، والرُّوح الجسد بحياة يؤِمن زرادشت إنَّ
الجسد. يُهِمل بحيث الرُّوح يف تفكريه يحُرص هو وال اآلخر، اليوم يف الروح حياة ينىس حتى
بالصحة عنايٍة من أسلْفنا ما فللجسد الزرادشتية، الديانة ِمحور هي بجانبَيها الحياة
وقد السبيل. سواء يهديه ضمرٍي من اإلنسان يف هللا طبََعه ما وللرُّوح ذلك، إىل وما والطعام
ويف ونشاط، سعي بَغري حياة فال بالنار، والروحي املادي بجانبيها للحياة زرادشت رمز
والتطهري؛ التنقية عوامل أول والنار ونقاء، ُطهر بَغري حياة وال الدائب، النشاط هذا النار
عىل ال الرَّمز سبيل عىل ُملتهبة، ُمشتعلة النار ُشعلة عىل الُفرس سَدنَة يُبقي أن عَجب فال
النار يف رمَزه يفهموا لم بعِده من خْلٌف خَلَف ثم والعبادة، التقديس َموِضع هي تكون أن

فعبدوها.
«األفستا»: كتاب من ُمقتَطفات

ثالثة: موضوعاٍت يف نُُسًكا وعرشون واحد و«األفستا»
والِعلم. الفلسفة (٣) املعامالت. (٢) والعبادات. العقائد (١)

األول القسم من قطع عن عبارة منه بَِقَي فما كامًال، إلينا «األفستا» يِصل لم ولكن
منه: نموذًجا وهاك يشء، منه يبَق فلم الثالث الِقسم وأما والثاني،

تُعلِّمني: أن أهورا يا بالحقِّ أسألك
األول؟ الخلقة يوم منذ الخلق أبا كان من

والنجوم؟ الشمس َسريَّ الذي من
حينًا؟ ويُفرِّغه حينًا القمر يمأل الذي من

أخرى. كثريًة أشياء أعَلم أن وأريد هذا، أعلم أن أريد مزدا يا
تُعلِّمني: أن بالحقِّ أهورا يا أسألك

فىل، السُّ األرض هذه يحفظ الذي من
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يسُقط؟ أن األعىل الفَلك ويُمِسك
والُعشب؟ املاء خلق الذي من

الطاهر؟ الخلق خالق مزدا! يا من
تُعلِّمني: أن أهورا يا بالحق أسألك
الظالم؟ يف النافع الضياء خالق من

واليقظة؟ اللذيذ النوم خالق من
والظهر، بح الصُّ خالق من

الصالة؟ إىل الناس يدعو الذي والليل

تَرشح كتُب ُوِضعت كما أفستا»، «َزنْد ى تُسمَّ وتعليقات رشوح األفستا عىل ُوِضع وقد
فيها. ما أمثلِة ومن بعضها، اآلن إىل بِقَي تعاليمها،

الحياة، بعد خري أعظم هو نفسها، الحياة بعد — القيمة يف — يأتي لإلنسان الطُّهر الطُّهر:
روا طهِّ الخرية؛ واألعمال الخرية، باألفكار نفسه ر يُطهِّ من عىل الطُّهر ثوب ليُسِبغ هللا وإنَّ

امُلتَّقون. أيُّها يا أنفسكم
أن اإلنسان يُمكن كيف قائًال: الِحكمة» «روح الشيخ سأل والروح: الجسد يف وصايا
الجَسد؟ يؤذي أن دون الروح يُصون أن أو الرُّوح، يؤذي أن دون بالنَّماء جسَده د يتعهَّ
كأنه القِرين وإىل َقِرين، كأنه منك أدنى هو من إىل انُظر الحكمة»: «روح فأجابت
األمر ألُوِيل وكن حاِكُمك، كأنه سيِِّدك وإىل سيُِّدك، كأنه منك أرفع هو من وإىل منك، أرفع
إنَّ يُقال ألنه وء، والسُّ العار يلحقك ال حتى واشيًا تُكن ال … صادًقا ُمطيًعا، خاضًعا،

السحر. صناعة من رشٌّ الوشاية
الدنيا. خريات من التلذُّذ د وتفقَّ ه، َ الرشَّ شيطان فيخدعك الجَشع، حدَّ برغبتك تبلُغ ال
وخري يؤديه واجٍب من عليه ما ينىس غضبه يف امُلسرتِسل ألن الغضب، يف تسرتسل ال
غضبتَه الغاِضب يكظم أن وإىل صنوِفها، بكلِّ والخطيئة الجريمة بعقِله وتطوف … يُنجزه

الرش». «ُروح بأهريمان شبيًها سيكون
جسُده فيذبُل الروح، وُمتعة نيا الدُّ بلذَّة يشُعر ال املهموم ألنَّ بالهموم، نفسك تُعذِّب ال

… روحه وتذِوي
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األصدقاء، يُريض بما معه َفِرسْ صديًقا سايرَت وإن بالعدل، فقاِتْلهم األعداء قاتلَت إْن
وال نَهِمه، يف نَِهًما تشارك وال ضغنه، كاِمن تُِثْر وال تُناِزعه، فال حقوٍد ُصحبِة يف كنَت وإن
جاهًال تُحاِلف ال ُسمعته. ساءت من وبني بينك الوشائج تِصل أن إيَّاك أمِرك. بزمام إليه تُلِق

… واحد طريٍق يف السكران مع تمِش وال تُجاِدله، فال أحمق مع كنَت إن تُصاِحبه. وال
أمرك. نهاية يف — شكَّ وال — تاِركها ألنك وماِلك، كنوزك أجل من َلف والصَّ إيَّاك

والُعْجب وإيَّاك يداك، َمتْه قدَّ ما إىل أمِرك آِخر ترَكُن فإنما ونَسِبك، بحَسِبك والفخر إيَّاك
الفاني. ُجزؤك األرض إىل وسيعود النهاية، يف الِحُقك الفناء فإنَّ نفسها، بحياتك

من قديمة فارسية ِبلُغٍة نقوش عليها قديمة آثار تُوَجد ينية الدِّ ورشوحها األفستا وبجانب
ترجمته: هذه إصطخر مدينة يف لدارا أثٌر أمثلِتها

خلق والذي السماء، تلك خلق والذي األرض، هذه خلق الذي مزدا أهورا عظيم
كثرٍي عىل واحًدا َمِلًكا َمِلًكا؛ دارا جعل الذي اإلنسان. سعادة خلق والذي اإلنسان،

الناس. من لكثرٍي واحًدا وشارًعا الناس، من
الشعوب تغُمُرها التي األرض ملك امُللوك، ملك العظيم، امللك دارا أنا
فاريس الكياني، وشتاسب ابن بعيد، زمٍن منذ العظيمة األرض هذه َمِلك كلها،

آري. نْسل من آري فاريس، ابن
وراء أمِلكها التي األقطار هي هذه مزدا، أهورا بفْضل امللك: دارا يقول
وأطاعت أمري، امتثََلْت والتي إيلَّ، الجزية أدَّت والتي عليها، أُسيِطر والتي فارس،

رشيعتي:
الهند، … خوارزم سُغد، «بلخ» بكرتيا «هراة» هريفا بَِرتيا، سوسيانا، مديا،

إسربتا. كبَذُقيا، أرمينية، مرص، العرب، بالد آشور، بابل،
ملًكا، جعلني عليها؛ ائتمنَني األرض مزدا أهورا رأى حينما امللك: دارا يقول
كم نفسك ثَتْك حدَّ إذا أمري. فيها نفذ تدبريها، أحكمُت قد مزدا أهورا بحمد
يحِملون إنهم الصورة. هذه إىل فانُظر دارا امللك عليها سيَطَر التي األرضون
أن وتعلم بعيًدا، مًدى بلغْت قد الُفرس رماح أن فتعلم تعرفهم، أن فعىس عريش

فارس. عن نائني الحرب أَرضموا الُفرس
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مزدا أهورا مزدا، أهورا بفضل عملُت فإنما عِملُت ما كل امللك: دارا يقول
لذلك األرض، وهذه وبيتي يَحفظني مزدا أهورا لعلَّ العمل. أكملُت حتى أيَّدني

ذلك. يمنحني مزدا أهورا لعلَّ مزدا، أهورا أدعو
لك: مزدا أهورا أمر هذا اإلنسان أيُّها

إثًما. تقِرتف ال وي، السَّ الطريق عن تُحْد ال سوءًا، تظنَّ ال

لهجات الرشق يف السند ووادي الغرب يف دجلة بني امُلمتدِّ موطنهم يف للفارسيِّني وكان
ورابعة قديمة، ثالٌث لغات؛ أربع وهي — وأدب ِعلٍم لغَة واتُِّخذ ُكِتب ما منها — كثرية
لغة هي التي القديمة الفارسية (١) فهي: القديمة فأما اليوم. الُفرس لغة وهي حديثة
الدولة لغة وكانت الفهلوية واللغة (٣) األفستا. ولغة (٢) األحجار. عىل اآلثار من كثرٍي
بني الفارسية اللغات ر تطوُّ يف وَسط وهي القديمة، الفارسية اللغة بعد واألدب والِعلم

الحديثة. والفارسية القديمة الفارسية
اآلداب من التاريخ إىل وأقرب أنواًعا، وأكثر موضوًعا، أوَسُع الباقية الفهلوية واآلداب
القرون يف امُلسلمني ُمتناول يف كانت وتاريخية أدبية كثرية كتُب بها أُلِّفت وقد القديمة.
كتابه يف للُفرس تاريخه يف الطربي فعل كما تاريخها من كثريًا منها نقلوا للهجرة؛ األوىل
ِحَكِمها من كثريًا نقلوا كما الذهب، ُمروج كتابه يف املسعودي فعل وكما األَُمم، تاريخ الكبري
للجاحظ، املنسوب التاج وكتاب ُقتيبة، البن األخبار عيون ِمثل: العربية األدب كتُب يف وأدبها

الثعالبي. وكتُب
أيهما يف تْدِر فلم أمران عليك اشتَبَه «إذا قال: بزرجمهر أنَّ ِمن َرَووا ما ذلك ِمثال

فاجتِنبُْه.» هواك إىل أقربهما فانُظر الصواب
عىل كعقوبتك الخيانة من القليل عىل عقوبتك «اجعل شريويه: ابنه إىل إبرويز وكتب

الكبري.» يف عليك يُْجرتأ لم الصغري يف منك يُطَمع لم فإذا منها، الكثري
ِمرياث، خري واألدب قرين، خري الخلق «ُحسن العجم كتُب يف قرأُت قتيبة: ابن ويقول

قائد.» خري والتوفيق
الِحكمتنَي.» بني ففرِّقوا َملًال، وللقلوب ًة مجَّ لآلذان «إن أردشري: وقال

إلخ. … إلخ … شِبع.» إذا واللئيم جاع، إذا الكريم صوَلة «احذروا ِكرسى: وقال
الكتُب، بعُض وقِتنا إىل وبقَي العرب عنها نَقل التي الفهلوية الكتُب أكثُر ضاعت وقد
ة قصَّ وهو «كشتاسب»، شاهنامة أو الفهلوية الشاهنامة ى ويُسمَّ زربران» «ياتكار منها
من كشتاسب وكان توران. ملك وأرجاسب إيران ملك كشتاسب بني كانت التي الحرب
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إيران بني الحرب فثارت الدِّين، هذا يف للدخول امللوك فدعا لِدينه، واملؤيدين زرادشت أنصار
الفردويس شاهنامة رها تُصوِّ التي تني األُمَّ بني الكثرية الحروب من صفحة وهي وتوران،

فصولها. من كثرٍي يف
بن أردشري أعمال أي بابكان» أردشري «كارنامك بالفهلوية أيًضا الباقية الكتُب ومن

بابك.
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األدبالعربي

جزيرة ِشبه يف وأزهرت نَمْت التي القديمة السامية اآلداب سلسلة من حلقة العربي األدب
وكانوا فلسطني، ونزلوا األردن وعربوا الصحراء من العربيون جاء وقد حوَلها. وما العرب
ا فلمَّ أخرى، لُغٍة أيِّ إىل منها العربية إىل أقرَب آرامية1 بلهجٍة يتكلَّمون ينزلوها أن قبل
اليهود واتَّخذها الكنعانية، اللغة أعني األصليني؛ ُسكانها لغة تكلَّموا فلسطني عىل َوفدوا
اآلرامية؛ األوىل بلُغتهم ُمتأثِّرين يكتُبون أو يتخاطبون وهم وكانوا والكتابة، التخاُطب لُغة
وأُطِلق الكنعانيني، أو الفلسطينيني عن االختالف بعض ولهجتهم لُغتهم يف اختلفوا لذلك
األدبية والثروة امليالد. قبل ١٤٠٠ سنة حول النزوح هذا وكان العربية، اللغة لُغتهم عىل
٢٠٠ق.م. سنة نحو إىل ١١٠٠ق.م. سنة نحو من تاريخها يرجع لنا ُحِفظت التي الِعربية
القديم العهد يشمل وهو — املقدس الكتاب أن هو إليه نُشري أن ينبغي ما وأول
نقرؤها قد األدب آيات من آيًة اعتباره يمكن — واإلنجيل التوراة أو الجديد، والعهد
االعتبار هذا وعىل والنثر. عر الشِّ كتُب من آخر أدبيٍّ كتاٍب بأي نستمِتع كما بها لنستمِتع
الكتاب ندرس قد فنحن العاملي؛ األدب ر تُصوِّ التي السلسلة هذه يف حلقًة وضْعنا وحَده
كما تاريخ من فيه ما ندُرس وقد الدينية، الكتُب ندُرس كما ديٍن كتاب أنه عىل املقدَّس
فيه بما ونستمِتع أدب، أنه عىل ندُرسه وقد املؤرِّخني، من غريه أو هريودوت آثار ندُرس

كنعان إىل طائفة منهم نزَحت امية السَّ القبائل من مجموعة وأصلُها سام بن آرام إىل ِنسبة اآلرامية 1
العارش القرن حول العراق إىل نزَحْت وطائفة امليالد؛ قبل عرش الثالث القرن حول واستوطنوها (فلسطني)
اآلن، وإىل العبايس العرص يف لُغتهم يتكلمون العراق يف بقاياهم وظلت الكلدانيُّون منهم وكان امليالد، قبل

الحيثيني. عىل وقَضوا الشام شمال يف أقامت ثالثة وطائفة اآلشوريون؛ ومنهم
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ينفع املقدَّس الكتاب إزاء موقف وهذا ونثر. شعر من األدبية اآلثار بخري نستمِتع كما
الدين. يرضُّ وال واألدب، التاريخ

العربي األدب أساس هي — املقدس2 الكتاب من القديم العهد وهي — و«التوراة»
األَُمم آداب يف الرئييس والكتاب املسيحية، الديانة أساس أنها كما اليهودية، والديانة
يبدأ ثم — التوراة أي — القديم» «العهد عىل ُمتَّفقون واملسيحيون اليهود إذ املسيحية؛
«العهد هو: املسيحي وكتاب «التَّْلُمود»، هو بعدئٍذ اليهودي فكتاب الخالف؛ ذلك بعد

اإلنجيل. الجديد»
اليهودية الديانة قادُة والتعليق بالْرشح تناولها القوانني من فطائفة «التَّلمود» فأما
إىل سَلٍف إىل خَلٍف من اليهود تناَقَلها التي التقاليد عىل سة مؤسَّ وهي القرون، مرِّ عىل
تعلُّقهم يف وزاد هذا. يومنا إىل التقديس منزلة نفوسهم من ولها السالم، عليه موىس
بينهم قائًما انفكَّ ما والذي األَُمم، وبني بينهم كان الذي الدائم الرصاع هذا التقاليد بهذه
الفناء، من تقاليدهم يُصونوا أن اليهود ز حفَّ والذي اليوم، إىل أوروبا يف املسيحيني وبني
الكتُب طليعة يف التَّلمود أنَّ َريب فال االختالط. شوائب تَُشوبه أن ِجنِسهم نقاء ويحفظوا
ما يحتوي وألنه وأثرها، خطرها الناس بني لها جماعٍة يف القوَّة هذه له دامت ما العاملية
هذه بسبب األخرى اآلداب يف األثر طفيف يُكن وإن ِحكمة، من منهم الِفكر قادة هللا حباه
طاَلُعوا كثريين اليهود غري من تِجَد فلن ألنفسهم؛ اليهود اختارها التي العقلية الُعزلة
األدب إىل آياته بعض بت وترسَّ األوروبية، اللغات إىل تُرِجم قد ذلك مع ولكنه التَّلمود،
اليهود. من أشخاًصا ر تُصوِّ التي القصص يف منه ُمقتطفات تُصادفك ما فكثريًا األوروبي،
اليهود، من الغالبة الكثرة عند الهداية كتاب أنه يف تنحِرص تكاد التَّلمود أهمية أنَّ عىل

السبيل. سواء للُمرتاب ح يوضِّ الذي الفْصل فقولُه التَّلمود قال فإذا
الرابع القرن ُمستهلِّ يف جمِعه يف بدئ فقد تزيد؛ أو قروٍن ثالثة جمُعه استغرق وقد
«ِمْشنَا»،3 أولهما ى يُسمَّ ِقسمني ينقِسم وهو السادس، القرن حتى يكُمل ولم امليالد، بعد

تُنَسب التي القديم» «العهد من األوىل الخمسة األسفار عىل إالَّ تُطَلق ال — الدقيق باملعنى — والتوراة 2

والتثنية. والعدد، والالويني، والخروج، التكوين، ِسفر وهي موىس؛ إىل
.Mishna 3
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ثانيهما ى ويُسمَّ القديم، العهد يف وَرَد ما عىل ِقيست رشعية أحكاٍم من مجموعة وهو
«ِجَمارا».4

اللغة هي واآلرامية واآلرامية. بالعربية فُكِتب جمارا وأما بالعربية، ُكِتب فقد امِلشنا أما
ِلما مثال اآلتية ة والقصَّ األمر. بادئ بها مكتوبًا الجديد العهد من األعظم الجزء كان التي

التلمود: يف ورد

سمًكا، له ليشرتي وق السُّ إىل خاِدَمه مدينٍة حاِكم أرسل أن مرٍة ذات حدث
يف يُساوم كان واحدة إالَّ كلُّه ِبيع قد السمك وجد البيع حلقة الخادم بلغ ا فلمَّ
لها.» ثمنًا ذهبيًة قطعًة «سأدفع الحاكم: خادم فقال يهودي؛ خائط رشائها
الخائط لكنَّ ثالثًا، عَرَض أن الخادم يلبَث فلم اثنتنَي»؛ «سأدفع الخائط: فقال
فعاد ذهبية؛ قطٍع عرش رشاؤها اقتضاه إِن حتى يِده، من تُفِلت يَدْعها لم
طَلب يف الحاِكم وأرسل ُمغَضب، وهو حَدَث ما عليه وقصَّ سيِّده إىل الخادم

سأله: يديه بني مثل ا فلمَّ الرجل،
ِمهنتك؟» «ما

سيدي.» يا «خائط الرجل: فأجاب
أن تجرؤ وكيف سمكة، لتشرتَي الثمن يف تُغايل أن تستطيع فكيف «إذن

خادمي؟» يعِرض ا ممَّ أعىل ثمنًا تعِرض بأن كرامتي من تضع
اليوَم بالسمكة أقتات أن وأردُت غًدا، الصيام نَويُت «لقد الخائط: فأجاب
ولو يدي من تُفِلت السمكة ألدع كنُت ما لهذا الغد، صيام عىل الُقدرة يل لتكون

الذهب.» من ِقَطع بعرش اشرتيتُها
سواه؟» يوٍم أيَّ غد يفُضل «وبماذا الحاكم: فسأله

سواك؟» رجٍل أيَّ أنت تفُضل «وملاذا الرجل: فأجاب
املنصب.» هذا يف أكون أن يل أراد امَلِلك «ألنَّ الحاكم: فقال

يفُضل أْن اليوم لهذا امللوك َمِلك أراد النحو هذا «وعىل الخائط: فأجاب
إثم.» من اقرتْفنا ما هللا لنا يغفر أن نرجو اليوم هذا يف ونحن األيام، سائر

حق.» عىل فإنك هذا كان «إْن الحاكم: فقال

.Gemara 4
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سامًلا. اإلرسائييل ومىض
كائنًا حائل عزِمه عن يَثِنيَه فلن هللا طاعة عىل عزمه إنساٌن عقد إْن وهكذا
يف يَقتاتوا أن لهم بدَّ فال اليوم، هذا يصوموا أن عباده هللا أمر فقد كان؛ ما
وواجب هللا؛ طاعة عىل يقَووا حتى أجسادهم قوَّة من ليزيدوا له؛ السابق اليوم

العظيم. اليوم هذا ليستقِبل وروًحا جسًدا نفَسه ر يُطهِّ أن اإلنسان

مجموعاٍت يف تقع سفًرا، وثالثون تسعة فقوامه — التوراة — القديم» «العهد وأما
كل وليسْت ُمتنوِّعات. من ومجموعة األنبياء، وأسفار (الرشيعة)، القانون أسفار ثالث:
من تحتوي فيما رائع األدبي فالجمال سواء؛ الفنية القيمة حيث من األديب عند هذه

وِسرَي. وروايات ِقَصٍص
إْن فهي واجبات، من الْرشع يقتضيه وما اإلنسان تاريخ تمسُّ التي الفصول أما
ُعرس من عبارتها يكتِنف ِلما واإلمعان بالوقوف األديب تُغري ال الدين، رجل اهتمام أثارت
ولْسنا صغري. حيِّز يف غزيرة فمادة اقتضابها، إىل راِجع األجزاء هذه وغموض وغموض.
إيجازها عىل تركوها لعلَّهم غموضها. يُزيل الذي بالتفسري اح َّ الرشُّ يتناولها لم ملاذا ندري
جميًعا، الرشوح رفض إىل انتهى قد اح الرشَّ تناُفس لعلَّ أو ُقرَّائها، إىل تُوحيه ما لتُوحي

ُموَجز. قصري أصل إالَّ يبَق فلم
الفصول التوراة، فصول بعض غموض إىل أدَّى الذي الشديد اإليجاز لهذا مثاًال خذ
قالئل، صفحاٍت يف اْختُرصْت قد كلها الخلق قصة تجد التكوين، ِسفر من األوىل األربعة
من ة قصَّ تتجاَوز ال التي فر السِّ بقية ويف وهابيل، وقابيل وحوَّاء وآدم الجنة عن تقرأ فيها
وإخوته ويوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم نوٍح سرَيُ ذُكرت الحديثة القصص قصار
«تولستوي»5 عنها قال فقد يوسف؛ ة قصَّ األدبية الناحية من بالذِّكر وأجَدُرها غريها، وكثري
يكون وقد الكمال؛ حدَّ الفنِّ من بلغْت قصة إنها — قدير وفنان س ُمتحمِّ ُمتديِّن وهو —
من ِخالف عىل املالمح واضحة وهي بالحياة، تنبض يوسف شخصية أنَّ ذلك أسباب من
بالكمال — التوراة يف وردت كما — يوسف ة قصَّ عىل لتحُكم وحسبُك األنبياء. من سبَقُه
إىل يُضيفون يكادوا لم قصصهم يف بعُد فيما تناولوها الذين الُكتَّاب أن تعلم أن الفني،
بعض استطاع فقد التوراة، يف غامضًة وردْت التي الخلق قصة أما جديدة. روعًة خيالها
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لها حرص ال رضوٍب إىل تُومئ ألنها وخصوبة؛ جالءً يزيدوها أن — ِمْلتُْن ِمثل — الشعراء
الخيال. ألوان من

بذلك ي وُسمِّ الخروج، ِسفر هو — التكوين ِسفر بعد — التوراة من الثاني فر والسِّ
ويشمل سينا؛ يف ملوىس هللا وتجيلِّ مرص، من إرسائيل بني خروج عن الحديث لتناُولِه
تاريخ تُمثِّل التي السرية هذه رواية تتَِّصل ثُم السالم، عليه موىس ِسرية منه األول الجزء

الخمسة. موىس أسفار خالل إرسائيل بني
ويتناول «ليفي» أو الوي إىل تنتمي أُرسة إىل ِنسبة الالويِّني ِسفر هو الثالث والسفر
العدد، ِسفر والرابع وابنيه. هارون وعن بالقرابني ة الخاصَّ الدينية الشعائر عن الحديث
عن حديث وفيه ونحِوها، الغنائم يف أنصباءهم ويُبني القبائل د يُعدِّ ألنه كذلك ي وُسمِّ
عب. الشَّ بني االضطراب انتشار وعن األردن، رشق إىل سينا من إرسائيل بني خروج
الشعائر، بعض من بتطهريِه ثانية مرًَّة الترشيع إعادة أي االشرتاع، تثْنيَة ِسفر والخاِمس

بالعبادة. خاصٍّ مكاٍن تعيني مع
وكيف هاجر، كيف بأِرسه، شعبًا تُصوِّر ُعظمى أدبية ملحمًة ن تكوِّ كلها رَي السِّ وهذه

عظيم. زعيٍم لواء تحت فاستقرَّ وطِنِه إىل عاد
تعذَّر إن ولكن فسفًرا، سفًرا بالبْسط التوراة أجزاء فنتناول لنا املقام يتَِّسع وليس

أسفار. من التوراة يف ما أروع عىل رسيًعا مرٍّا فسنمرُّ ذلك
ُكربى: معجزاٍت ثالُث يَديه عىل ت تمَّ الذي — موىس خليفة — يوشع ِسفر فهنالك
واحتلَّ أقداُمهم، تَبتلَّ أن غري من األردن نهر بهم وعَرب إرسائيل بني رأس عىل سار فقد
يف فوَقفا والقمر الشمس إىل وأشار األبواق، يف والنْفخ ياح الصِّ بمجرَّد «أريحا»6 مدينة
شعٍب تاريخ هو بل ِمغوار، بطل وِسرية رائعة ملحمٌة يوشع فِسفر امَلسري؛ عن الَفَلك
ما كثريًا ُصغرى قصة ذلك جانب إىل وفيه الدين. وعقائد بالقصص ممزوج بأِرسه،
به بدأ ما م يُتمِّ أن يُوَشع أراد فقد «َراَحاب»، قصة وهي والرواية، القصة ُكتَّاب يَستوحيها
إرسائيل بني وجمع العدَّة فأعدَّ حوَله، ما وعىل عليه واالستيالء األردن عبور وهو موىس
خَرب ويستطِلعان األرض، له يَستكِشفان «أريحا» إىل جاسوَسني بإرسال ذلك وبدأ للفتح،
عِلم أريحا مِلك ولكنَّ عندها، َليلتَُهما وقَضيا «َراَحاب» اسُمها بَغيٍّ عىل فنزال وقوَّتَه، العدوِّ
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أنهما وزعمت فأنكرتُْهما الجاسوَسني، تُسلِّم أن إليها يطلُب راحاب إىل فأرسل بخِربهما،
ا فلمَّ امللك، ُرُسل وضلَّلت منزلها سطح يف خبَّأتهما كانت أنها حني عىل وذهبا، تركاها
يَستحِييَها أن عهًدا منهما وطلبت َمخبئهما من الرسولني أخرجت عنهما للبحث ذهبوا
فوعداها املدينة، ودخلوا انترصوا إذا وأخواتها وإخوتَها ها وأمَّ وأباها هي إرسائيل بنو
عىل يُبقوا أن وأمَرهم فيها، ما يقربوا أن جنوده عىل حرَّم أريحا يُوَشع دخل ا فلمَّ بذلك.
أريحا بإحراق أمر ثُم املدينة، من وأهَلها يُخرجوها وأن الجاسوَسني، إليوائها راحاب حياة

فيها. ما بكلِّ
رسم فكأنما األعداء، يرَحم وال الدينية بالحماسة يشتِعل حربيٍّا قائًدا يوَشع كان وقد

للدِّين. سني امُلتحمِّ الحرب قادة من بعَده جاء من لكلِّ خطًة بذلك
إحدى تُصادفك حتى مطالعته يف تأُخذ تكاد ال الذي «القضاة» ِسفر ذلك بعد ويجيء
َداْرْك»7 «َجاْن به قامت ما يُشبه بدوٍر شعبها يف قامت التي — دبورة — التوراة بطالت
بها، تُعَرف جبل يف نخلٌة لها وكان إرسائيل، لبني نبيًَّة كانت دبورة أن ذلك فرنسا؛ يف
ليُحاربوا إرسائيل بني يقود أن «باراق» فَدَعت إليها، احتكم من بني وتقيض تحتَها، تجلس
تذهب أن إالَّ للحرب ويذهب الجيوش يقود أن فأبى ُسلطانهم، من ويتحرَّروا الكنعانيني
حتى الخطط، وترُسم القتال، عىل وتُحرِّض الجيش، س تُحمِّ دبورة وظلَّت ففعلت، معه،
النرص، أنشودة ذلك بعد «دبورة» ووضعت الكنعانيني، من وتحرَّروا إرسائيل بنو انترص
إلهي! يا إرسائيل؛ بني إله هلل أُغنِّي إني العظماء، أيها وأصُغوا امللوك أيها «اسَمعوا وفيها

فأمطرت.» حب وللسُّ ت، فانشقَّ وللسماء فُزلِزلت، ولألرض فُدكَّت، للجبال تجلَّيَت لقد
األبطال، قصص طليعة يف تَُعدُّ التي «َشمُشون» ة قصَّ كذلك القضاة ِسفر ويف
اإلرسائيليني، بأعداء للفتْك ه أمِّ بطن يف كان منذ اإللهية العناية ته أعدَّ رجل هذا وَشمُشون
الحمل. أثناء ُمحرًَّما تقَرَب وأن الخمر ُرشب من ويُحذِّرها بغالم، ها يُبرشِّ مَلًكا ه ألُمِّ فأرسل
قويٍّا وشبَّ شمُشون َوُولد الفلسطينيني. سطوة من اإلرسائيليني لتخليص يُعدُّه هللا ألنَّ
أوًال، فأبَيا يتزوَّجها أن أبويه عىل وعَرض بها، وهام فأحبَّها فلسطينية فتاًة ورأى متينًا،
لة للصِّ ِحكمة، ذلك يف هلل وكان شمُشون، فأرصَّ عنها، ِغنًى ِجنسك بنات يف إنَّ له وقاال

اإلرسائيليني. أعداء بالفلسطينيني
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ينتحي الطريق ويف بالفتاة، شمشون ج ليتزوَّ جميًعا وسافروا أبواه رِيضَ وأخريًا
وليس شمشون له فيِقف ويلتِهَمه، ليُمزِّقه عليه يهِجم أسٌد فيعِرتضه ناحيًة شمشون
فال الطريق يف وُهما أبَويه إىل شمُشون ويعود وديع، َحَمل كأنه باألسد فيفِتُك سالح معه
يف خالياه بنى قد النَّحل فيجد األَسِد مكان إىل شمشون يعود أياٍم وبعد بيشء. يُخربهما

وأكل. منه فاشتار األسد، جوف
يُلقيه بلغٍز هم يَُرسَّ أن وأراد الشبَّان، من لثالثني وليمًة وأعدَّ الفتاة، شمشون ج وتزوَّ
أعَطوه أياٍم سبعة يف يَحلُّوه لم وإذا قميًصا، وثالثني ثوبًا ثالثني أعطاهم حلُّوه فإذا عليهم،
يشء «ما هكذا: وِصيغتُه والعسل، األسد حول يدور واللغز لهم؛ يُعطيه كان ما مثل ُهم

حالوة.» منه خرجت ا جافٍّ وكان األكل، منه فنتج آِكًال كان
منه فتعِرف عليه لتحتال شمُشون امرأة عىل الشبَّان ألحَّ اللغز حلَّ يعِرفوا لم ا فلمَّ
إىل ونزل أُحجيتي، عرفتُم ما نعجي عىل احتلتُم ما لوال لهم: فقال وأخربتْهم، ففعلت َحلَّه،

راَهنَهم. ملن فأعطاه سَلبَُهم وأخذَ رجًال ثالثني منها وقتل قريٍة
فأغلقوا به غزَّة أهل فعَرف غزة، يف بَِغيٍّ أخرى بامرأٍة هام قد شمشون نجد ثُم
الليل ِنصف يف شمشون فقام الصباح، أصبح إذا ليقتلوه وحبَُسوه عليه املدينة أبواب

الجبل. إىل بهما وصَعَد كِتِفه عىل ووضعهما املدينة باب مرصاَعي وخَلع
أن معها وتآَمروا الفلسطينيني قادة بها فاتَّصل «دليلة»، اسمها امرأة أحبَّ وأخريًا
ضُعَفت حديد من بحباٍل أُوثِق إذا إنه لها يقول فمرَّة مراًرا، فخَدَعها قوَّته، رسَّ منه تعِرف
باملرأة شمُشون ضاق وأخريًا َخيط. كأنها فيقطعها فيها فيتمطَّى بها يوثَق فكان قوَّته،
وغاَفلُوه الفلسطينيُّون فجاء َشعِره، يف وأنها قوَّته، يف الحقيقي ِّ بالرسِّ فأخربَها ذرًعا
عينَيه وقلعوا الفلسطينيون فأخذه قوَّته؛ فذهبت رأسه، وحَلُقوا املرأة ُحجرة يف نائم وهو

يقتُلوه. حتى هناك وسجنوه غزَّة إىل به وذهبوا نحاس، من بسالسل وأوثقوه
خصومه. بذلك درى وما قوَّتُه إليه وعادت نبََت، قد كان شعَره ولكنَّ

لهم ليلَعَب شمُشون وَدَعوا الفلسطينيني، أقطاب جميع فيها اجتمع ليلٍة ففي
مرة ولو قوَّتَه إليه ويُعيد دعاءه، يُلبِّي أن ربَُّه ودعا شمُشون، فحرض منه، ويسخروا
يقوم التي األعمدة أملس دْعني بيده: يُمسك الذي للغالم وقال دعاءه، فاستجاب واحدة،
بيساره، واآلخر بيمينه أحدهما العموَدين شمُشون وأمسك الغالم، ففعل البيت، عليها
رصعى، شمُشون ومعهم البيت يف من جميع وخرَّ فيه، من عىل البيت فسَقط وجذبهما

حياته. يف قتَلهم ن ِممَّ أكثَر َموتِه يف قتَلُهم من فكان
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«شمشون قصيدته يف عليها فخلع القصة هذه «ِملتُْن» اإلنجليزي الشاعر تناول وقد
يف ساينس»9 «سانت الفرنيس الكاتب كذلك تناولها كما وجالًال، بهاءً زاَدها ثوبًا الجبار»8

الحديث. األدب يف مثيالتها بني الطليعة يف هي غنائية تمثيلية روايٍة
أو ُروث سفر وهو جميل، جليل ولكنه صغري سفر القضاة سفر بعد ويأتي
قصًة وتحتوي مائة، عىل أسُطرها تزيد ال قصار، فصول أربعة يف ويقع «راعوث»،10
ذلك ولكن املرياث؛ قواعد لضبط ُسنَّ وقانونًا للمرأة، ُوضع دستوًرا منها جانب يشمل
عميقة. ُمرهفة عاطفة من فيها ما منها ه يهمُّ وإنما كثريًا، األدب يهم ال القصة من الجانب
إىل «نُْعَمى» وامرأته هو فدخل بالده، يف الحال به ضاقت إرسائيليٍّا أنَّ القصة فرتوي
ومات الرجل ومات هذه، راعوث إحداهما مؤابيتني، تزوَّجا بابنني فيها وُرزق مؤاب، بالد

ابناه.
ت، وألحَّ معها السفر وأرادت راعوث بها فتعلقت وطنها، إىل تعود أن «نُعمى» وأرادت

بالبقاء. عليها «نُعمى» إلحاح من الرغم عىل
تُدَفنني، حيث وأُدفن تموتني، حيث أموت أْن «حتًما املشهورة: قولتَها راعوث فقالت

املوت». إال وبينك بيني يُفرِّق أن ُمحال إلهي؛ وإلهك شعبي، شعبك
وهذا — التحليل عىل تَعزَّان قويَّتني بعاطفتنَي يفيضان المرأتني قلبان القصة ففي
وهما الوفاء، وعاطفة للوطن، الحنني عاطفة — للعاَلم معروفة القصة جعل ما هو

إنسان. كل قلب بهما ينبض عاطفتان
مجدها، إبَّان اليهودية الدولة قصة تروي «امللوك»، أسفار ى تُسمَّ أربعة أسفار وهناك
جزاؤهم فكان هللا، ِذكر عن فتغافلوا السبيل، سواء ضلُّوا مجِدهم يف إرسائيل بني لكن
الطراز من ملحمة لتؤلِّف األربعة الكتب هذه وإنَّ وأًرسا. وهزيمة عذابًا املجد ذلك بعد
بخياله ها َمسَّ عظيم شاعر صادفها قد تكون أن بدَّ وال الرتكيب، قوية البناء، متينة األول،
املالحم إذ والتجويد؛ بالصياغة واحد شاعر من أكثُر األيام مرِّ عىل تناولها ربما بل ونبوغه،
واحد. عقٍل وليدة الكربى امللحمة تكون وقلَّما الشعراء، أيدي عىل الزمن مع تنمو الكربى

.Samson Agonistes 8

.Saint-Saans 9

.Ruth 10
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قتاله، يف امُلغامر الباسل ِلِدينه، امُلتحمس وهو فصموئيل، للقصة: موجًزا وهاك
الشيخوخة ولكنَّ السواء، عىل وخارجه ُملكه داخل األعداء، ليقَهر األبطال جهاد يُجاهد
القوم يستنجد عندئٍذ وفساد؛ َضعف من فيهم ما وفيهم بنيه، إىل األمر فيصري إليه تدبُّ
نبْذَ القوم وينبذه خضوع، إىل أمُره فينتهي للقتال هللا يخلقه لم شاءول لكن بشاءول،11
روًحا، منه وأسمى القتال، يف استبساًال أبيه من أشدُّ وهو يوناثان،12 ابنه فيعُقبه النواة،
إرسائيل، بني لقيادة صالًحا يجعله ما التجربة َسعة من وال القوَّة من يبلُغ لم بعُد ولكنه
شخصية وهو داود، إىل ليصلوا إرسائيل بنو عليه يدرُج ُسلًَّما يكون أن هللا به أراد وكأنما
ألنه معجزة، القتال يف فهو عظيًما؛ وَحكيًما حربيٍّا، قائًدا داود كان فقد التوراة؛ يف جبارة
الُحكماء. مسالك حياته يف سلك ألنه فريد، َفذٌّ العقلية القدرة يف وهو «جولياث»،13 قتل

وإنها بالحياة. تنبض بحيث الفني الكمال من التوراة يف داود صورة جاءت فقد
داود حول التوراة يف وقوَّة،وِحيكت حياٍة من هذه يف ما عىل يوسف تصوير لتُفوق
ذلك رغم ولكنه البرش، لطبائع خاِرقة صفات — املالحم أبطال سائر حول ِحيكت كما —
وأحزانه بعواطفه تُميِّزه مألوًفا، معروًفا فأصبح تصويرها أبدع حقيقية لشخصيٍة صورة
أتمَّ شخصية إنها َضعفه. وجوانب وإرادته وقوته وحبِّه بتساُمحه تُميِّزه كما وغضباته،
كلِّه لهذا اإللياذة15 يف «أخيل»،14 تصوير الشاعر أتمَّ كما وتحديدها، تصويرها الفنَّان

العربي. األدب آية التوراة يف داود قصة كانت
العظيم، الحكيم سليمان ابنه قصة وقوَّتها وضوحها يف داود قصة من تدنو وتكاد
والثراء. املجد مراتب أقىص بلغوا حني جميًعا إرسائيل بني ر ليُصوِّ جالله يف سليمان وإنَّ
يُحرِّك ما ولعلَّ ُملِكه، وجالل سليمان عظمة وصف يف أفاضوا ما الُكتَّاب أفاض لقد
الُكتَّاب فأخذ إرسائيل، بني دولة دالت أن بعد ُكِتب أنه هو الوصف هذا يف العاطفة
عىل حرسًة واألسف، األىس رنني اآلذان يف حديثهم فرينُّ يكتُبون، فيما الوراء إىل ينظرون
هو فبينما متناقضة، شخصية — التوراة يف يبدو كما — وسليمان الذاهب. اليهود مايض

.Saul 11
.Jonathan 12

.Goliath 13

.Achilles 14

.Iliad 15
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ذلك رغم لظلَّ وأقواٍل أمثاٍل من إليه نُِسب ما ُعرش عىل اقتْرصنا لو بحيث الحكمة مثال
فريتد شيخوخته، يف ة وخاصَّ مسلكه، يف ينحِرف — التوراة يف — تراه الحكماء؛ أحكم
األركان. ُمزعزع البنيان ُمَصدََّع ُملكه سليمان ترك وبهذا النساء، بإغراء متأثًرا الوثنية إىل

داود. وحَفَدة سليمان بأبناء تجُدر ال الضعف من حاٍل عىل بعِده من خلفاؤه وجاء
هما البأس شديدا قِويَّان نِبيَّان اليهود يف ظهر املدنيني امللوك دولة دالت ا فلمَّ
معجزاتهما تُشبه املعجزات، أصحاب من وهما «اليسع»17 أتباِعه أحد ثم «إلياهو»16
الطريق. أمامهما فانفتح األردن ماء لهما انحرس حني ذلك مثال أحيانًا، موىس معجزات
األرملة طعام إىل وأضافا املوتى، إىل الحياة أعادا حني املسيح معجزات أحيانًا وتُشبه
الخالص الُحب مواقع القلوب من يقعان ال ذلك رغم ولكنهما يشء، ال من طعاًما الفقرية
يكون فقد واالنتقام؛ القسوة صنوف من — اإليمان عىل الناس إرغام يف — فعال ِلما
تلك لهما تُغتَفر كيف ولكن عقاب، من اآلِثمني بامللوك أنزاله فيما الصواب من وجه لها
األطفال؛ يسَخر كما اليسع من سخروا حني يافًعا بأربعني الفتْك إىل دفعتهما التي القسوة
خبيءٍ معنًى إىل تُشري رمزية قصًة األربعني األيفاع بهؤالء الفتْك قصة كانت إن إال اللهم

ُمسترت.
يدي يف «أورشليم» سقطت ما إذا حتى أسوأ، إىل سيِّئ من تسري األمور أخذت ثم
ذلك كان وترشيد، ونفٍي سبٍي من أصابهم ما اليهود وأصاب البابليني، ملك «بختنرص»18

إرسائيل. بني خاتمة — التقريب وجه عىل —
وكيف بابل، من اليهود عودة و«نحميا»20 «عْزرا»19 ِسفَري يف فتقرأ تعود أنك عىل
أصاب ما بعد فرين السِّ هذين يقرأ أن القارئ عجب يُثري ا َلِممَّ وإنه «أورشليم»، بناء أعادوا
برنامًجا املدينة لتجديد ونحميا عزرا وضع فقد والبالء؛ الكوارث صنوف من اليهود ملوك
بدَّدتْه قد كانت ما لها أعاد إذ جديدة، روًحا عزرا فيها ونفخ بناءها، نحميا فأعاد ُمنظًما،
الُكتَّاب، من خمسة ومعه عزرا يرى أن اآلداب خ مؤرِّ نظر ويستوِقف قوانني. من األيام

وأربعة. كتاب مائتي يوًما أربعني يف ونرشوا

.Elijah 16
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.Nehemiah 20

80



العربي األدب

األوىل، األعرص تلك يف الخيال لروعة مثاًال نُسوقه الذي «إْسِتري»21 سفر ذلك بعد يأتي
ملك من تزوََّجت التي — اليهودية امللكة هذه يف د يُمجِّ ألنه السفر هذا يقدِّسون واليهود

وأعمالها. وجمالها ذكاءها — فاريس
مملكة يف وكان الفرس، ملك عند حِظيَت يهودية فارسية امرأًة «إستري» كانت فقد
فاحتالت دمائهم، وسْفك اضطهادهم عىل «هامان» الوزير يعمل كثريون، يهود الفرس
بالُفرس، واإليقاع بهامان، اإليقاع عىل «مردوخاي» اآلخر اليهودي ُمربيها مع «إستري»
يقتُل أن امللك عند بنفوذها إستري واستطاعت االضطهاد، من وتحريرهم اليهود، وإنجاء
ونه يُسمُّ لهم عيًدا اليوم هذا من اليهود وجعل فاريس، ٧٥٨٠٠ واحد يوٍم يف اليهود

«بوريم».
ال الُخلقية ناحيته إىل ذلك يف نظر ولعلَّه يُوَجد.» لم فر السِّ هذا «ليَت لوثر: قال وقد

األدبية.
العاطفة تُحرك فهي الخيال، نسج من أو صحيًحا تاريًخا القصة تلك كانت وسواء
فيصطنع بفريق، يفتك أن فريق دبَّر كيف لك تروي بقصٍة ظنُّك وما قارئها، نفس يف
بارعة امرأة كلها الحوادث محور يكون ثم املتآمرين، أحبولة من بها يخرج حيلًة هذا

الجمال؟

بني رصاًعا القارئ فيه يجد الذي أيوب سفر هو التوراة يف للقصة يُساق مثَل وأقوى
الرش، عوامل من له يُرَصد وما الرجل بني رصاًعا ظروف، من بها يُحيط وما الشخصية
الجليل السفر هذا وكأن وإيمان. صٍرب من أوتي بما األمر آِخر املجاهد الرجل فينجو
قصص يف الباحثني بعض ويُرِجع والشيطان. واإلنسان هللا حول تدور قوية تمثيلية رواية
أيوب أنَّ وهي تُذَكر، لم بدايًة — وردت كما — أيوب ِلقصة أنَّ ألصولها، بني امُلتعقِّ التوراة
مطمئنة شيخوخًة هللا فعوَّضه وأطاع، فآمن األمر آخر عاد ولكنه أمره، أول ربَّه عىص
أبناء من فقد عما له عوًضا وبنات بنني ورزقه ِسنيه، أخريات يف يساًرا رزَقه إذ سعيدة؛
عدًدا يَُعوَّضون ال األبناء ألن الثَّكىل، الوالد نَْفَس يُطمنئ ال عَوض لكنه األوىل، ِمحنته إبَّان
وهب ما هللا وهبَُه إن حتى فقَدهم الذين أبنائه عودة ليتمنَّى الوالد فإن كاألغنام؛ بعدٍد

بنات. وثالث أبناء سبعة أيوب،

.Esther 21
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طمأنينًة النفس لها تطمنئُّ ال نهاية عىل أيوب قصة ختام يف ينسِدل تار السِّ نرى لهذا
إىل فيها بيٍت أول من رائع جميل ِشعرها فإن مصدوًعا، القصة بناء كان إْن ولكن كاملة؛
سطٍر عىل منها وقعَت قد تجدك أردَت موضع أي من إليها فانُفذ ِشئَت وإن بيت؛ آِخر
الرتجمة مع ينتِقل أن يستحيل األصلية لُغته يف النص جمال إنَّ العربية: قرَّاء يقول جميل.
أنَّ اليقني ِعلم يعَلم لغٍة من الرتجمة حاول من فكلُّ صائب، قول وهو أُخرى، لغٍة أية إىل
ويعُرس ينسِكب حتى شكًال يختلف وعاء إىل وعاءٍ من تصبُّه تكاد ال سيَّال سائل عر الشِّ
كلها ُكتبت قد األناشيد ونشيد واملزامري أيوب أسفار أن عىل اد النقَّ أجمع ولقد إمساكه.
مجموع أنه الباحثني بعض يظنُّ غرامي ِسفر األناشيد نشيد وسفر ممتاًزا. جيًدا شعًرا
عصوٍر يف والزفاف الزواج مناسبات يف يُردِّدها اإلرسائييل الشعب كان التي األغاني من

رمزية. دينية أغاٍن أنها إىل آخرون يذهب كما مختلفة

امتزج الذين األنبياء من وهو «أشعيا»،22 ِسفر عند بك فإذا األناشيد نشيد من وتفُرغ
موقف يِقفون حني البالغة درجات بأبَلِغ لينطقون األنبياء وإنَّ التشاؤم. بروح إيمانهم
للعودة ويدعونه أليًما، عذابًا هللا لسان عىل دونه يتوعَّ وخطيئته، اإلنسان إلثم والبكاء الرثاء
من به يأتون فيما الجميل عر للشِّ ما فوق األثر من لقولهم ويكون الصحيح، الدين إىل

نبيل. وُروح بليغ، قوٍل
يُعلن ولكنه أليًما، عذابًا السوء أصحاب د يتوعَّ فهو وبشريًا؛ نذيًرا لليهود أشعيا جاء
وُمخلًِّصا. هاديًا املسيح بقدوم األمر آِخر يتنبَّأ ثم أورشليم، تخليص عىل «يهواه»23 ُقدرة
جاءت شعبه، ُمستقبل يف واألمل الضالل، أصحاب عىل القسوة أشعيا يف تجتمع كانت وملَّا
الظاهر التبايُن هذا أن اد النقَّ بعض ظنَّ حتى العواطف. من ُمتباينًا مزيًجا رسالته
يِقف أن اد النقَّ هؤالء يستبِعد ملاذا ندري ال ولكنَّا واحًدا، رجًال مصدرها يكون أن ينفي
لكل فيؤدُّون ومشاعرهم، أَُمِمهم مظاهر باختالف تختلف مواقف والشاعر وامُلصلح النبي

رسالته. موقٍف

.Isaiah 22

.Jahweh 23
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وإنك َسبِيهم، ُقبيل ذلك وكان امُلظلم، اليهود عهد يِصف الذي «أرميا»24 ِسفر أشعيا ويتلو
والبكاء بالعويل فيها يَكتفي ال التي أرميا» «مراثي ويف ِسْفره، يف أرميا تشاؤم لتلمس
ديانة وعىل الفساد، فيها دبَّ التي الدولة عىل ثائًرا تراه كوارث، من باليهود حلَّ ما عىل

روح. وال فيها حياة ال صورًة أصبحت التي الدولة

روعٍة من له بما الفاتن، أدبه يف بالرَّمز الشغوف «حزقيال»25 ِسفر األسفار يف يتلوه ثم
دبَّ بشجرٍة تحطَّم وقد مرص ُملَك يُصور كيف مثًال انظر التشبيه: يف وجماٍل التصوير يف
فيؤثِّر الصورة، هذه بأمثال ِسفره يمأل وهو الفروع. منها ونخَرْت السوس، جذعها يف
التشبيه أستار ترتفع املواضع بعض يف ذلك جانب إىل ولكنه قويٍّا، تأثريًا قارئه نفس يف

قوي. واضح نثٍْر يف ياط السِّ كأنها القارئ تُلِهب التي التأنيب بعبارات فيأتي والرَّمز،

وغايته كثريًا، شيئًا األحداث من يروي ِصَغره عىل وهو «دانيال»، سفر ذلك بعد ويجيء
دانيال قرََّب وقد والُعال. املجد طَلب عىل يَحثَّهم وأن كربَها، اليهود أنفس عن ي يَُرسِّ أن
عجز التي األحالم تفسري عىل قديًرا كان فقد معجزات؛ من أظهَره ما اليهود قلوب من
يف وُقِذف األذى، من سليًما منه فخرج األسد عرين يف وأُلِقي وها، يُفرسِّ أن ار الكفَّ َسَحَرُة

وسالًما. برًدا عليه النار فكانت ُمستعر أتُّوٍن
وسالسة العبارة جالء من فهو ووضوحه، التصوير ببساطة دانيال ِسفر ويمتاز

إليه. ويُنِصتون فيستمرئونه لألطفال يُروى َقصًصا يصلُح بحيث اللفظ

أصِله حيث من القديم العهد بكتاب أوروبا علماء من الباحثون ُعني فقد الُجملة وعىل
ذلك يف لهم فيها؛ ُكتب التي الظروف وبيان منه، جزءٍ كل كتابة وتاريخ ومصادره،
شعبًا يؤرِّخ القديم العهد أن عىل تُجِمع تكاد وهي لذكرها، مجال ال طويلة نظريات
أنه كما مجده، وذَهاب ومجِده وانكساره، وانتصاره االجتماعية، وحالته بأحداثه بأِرسه،

قرون. تسعة من يقُرب فيما واألدبية والروحية العقلية لحياتهم ِسِجلٌّ

.Jeremiah 24

.Ezekiel 25
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من قدَّمنا ما عليه ينطبق الكتاب هذا فإنَّ األدبية الناحية هو نا يُهمُّ الذي كان وإذا
ح يُرجِّ التي «دبورة» كقصة شعًرا كان عربي أدبي نصٍّ أقدم فإنَّ للنثر، الشعر سبق
وحياته، اإلرسائييل عب الشَّ مظاهر من مظهر وهي ١١٠٠ق.م. عام إىل ترجع أنها العلماء
ِقَمم وفوق املراعي يف والقرى، املدن يف والشوارع، البيوت يف تُغنَّى كانت أغنية فهي

الجبال.
ِحرفتها كانت طائفٍة وجود عىل اإلرسائيلية األغاني من وغريها األغنية هذه وتدلُّ
وقد الشعراء، إىل العرب نظرة إليها ينظرون اإلرسائيليون وكان والتلحني، والتأليف الغناء
ة وِدقَّ عر بالشِّ تُوحي كانت عندهم النبي كلمة ألن نبيَّة، امُلقدَّس الكتاب يف «دبورة» يت ُسمِّ
القديم العهد يف نجد الشعر فنون من النوع هذا جانب وإىل األمور. بأعقاب والخربة الحسِّ
والحديث التاريخية، األحداث ووصف والهجاء، املديح حول تدور شعرية أُخرى فنونًا
تطلَّبت اإلرسائيلية، الحياة واستقرَّت امَللكية، ظهرت ا فلمَّ الدينية، والشعائر املعجزات عن
ذاك وإذ والقادة، والرؤساء امللوك تاريخ بتدوين تُعنى تفصيلية أخباًرا الجديدة الحياة
وتَقيصِّ داود بأرسة تُعنى نثرية كثرية أخباًرا فنجد الرسالة، هذه يؤدي الذي هو النثر نجد

يف ُممعٍن عهٍد إىل اإلرسائييل الشعب تاريخ إسناد حول تدور ِقصًصا نرى كما أخبارها،
فيتأثَّر جديد، دوٍر يف يدخل العربي األدب نجد تقريبًا ق.م. السابع القرن ومن الِقدم.
الترشيع من به جاء وما موىس عن كثريًا فنقرأ والتاريخ، الترشيع إىل ويتَّجه باألنبياء

العرش. والوصايا
ومن الكلداني بالعرص العربي األدب يف املعروف العرص يف أنفسنا نجد ذلك وبعد
مقصورًة وليست أجمع العاَلم إىل هة ُموجَّ رسالته وكانت «أرميا»، العرص ذلك زعماء
كانوا إذ العاملي؛ السيايس السلطان لألشوريني كان العهد هذا ويف إرسائيل، بني عىل
عبقريته تجلَّت ناثًرا شاعًرا «أرميا» وكان الرشق، بالد من كثرٍي وعىل مرص عىل يسيطرون
وحدث كاملة. إلينا تِصل لم أغانيه أجمل أن له يُؤَسف ا ممَّ ولكن كتبه، وفيما ُخطِبِه يف
بي السَّ عرص أن وذلك العربي، والتفكري العربي األدب تاريخ له تغريَّ ذلك بعد حادث
لليهود الفرس وسَمح الفرس، ملك أيدي يف «بابل» بسقوط انتهى (٥٨٦–٥٣٧ق.م.)
ريح األدب عىل فهبَّت بِقي، من منهم وبِقَي عاد، من منهم فعاد أورشليم، إىل بالعودة
األدبية الحياة إىل أخرى مرًة ينِرصف الشعب وأخذ وتتجدَّد، تحيا ة األُمَّ أخذت إذ جديدة؛

و«إستري». «راعوث» ِقصتي نجد العرص هذا ويف نيوية، الدُّ
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ولعلَّ العاطفي، أو الغنائي الشعر عليه يُطَلق الذي عر بالشِّ مملوء الِعربي واألدب
مجد عن تتحدَّث حزينة شعبية أشعار وهي الرثاء، هو عر الشِّ هذا أنواع من نوع أقَدم

عليه. والبكاء الغابر صهيون
إىل املزامري م نُقسِّ أن ونستطيع «الزبور»، العرب يها ويُسمِّ املزامري نجد الرثاء وإىل
يتَِّصل ما ومنها الدينية، باألغاني يتَِّصل ما ومنها بالعبادة، يتَِّصل ما فمنها عدة: أقسام
وْضع ِمن أيًضا فهي املواضيع مختلفة أنها وكما امللكية، وباملدائح وبالشكر باملراثي
املواضيع من عر الشِّ هذا وموضوع األناشيد، نشيد ثم متوالية، ُصَوٍر يف عديدين مؤلِّفني

ُدنيوي. غَزل هو أو رمزي غَزل أنه يف الباحثون ويختلف الغرامية،
كتاب يف لنا ُحفظ وقد التعليمي، بالشعر يُعَرف الِعربي الشعر من نوع أيدينا وبني
الِحَكم من ُمتفرقة مجموعة فهو األمثال كتاب أما أيوب. وكتاب الجامعة، وِسفر األمثال،
وُمؤلفني مختلفة عصوٍر آثار فيه نلمس كما املواضيع، مختلف تناولت وقد واألمثال،
الواسعة، واملعرفة ة، التامَّ الخربة له عظيم حكيم فواِضُعه الجامعة، ِسفر وكذلك عديدين.
وهو ينتهي، وهكذا يَبتدئ، هكذا باطل.» يشء وكل باطل، يف «باطل األمل فاقد ُمتشائم
والتمتُّع الحياة بأسباب األخذ إالَّ اإلنسان أمام فليس الحياة، يف يشءٍ كلِّ قيمة يف شاكٌّ
اآلداب؛ سائر يف بل وحَده، العربي األدب يف ال الُكتب خري فِمن أيوب ِسفر أما األيام. بهذه
الفلسفية املواضيع من وموضوعه وأروعها، األساليب أحسن من األدبي الشعري به فأسلو
أن يصح حتى والجودة بالقوة مملوء ذلك جانب إىل وهو بالجزاء. تتَِّصل التي العميقة
به «جوته» تأثُّر األملاني األدب رجال أثبت وقد العاملية، العبقريات ِنتاج مصافِّ يف يُوَضع

«فوست». يف

الجديد» «العهد عن قصرية ختام كلمَة لنقول (التوراة) القديم» «العهد عن ذلك حسبنا
املسيحية األمم يف فليس السالم. عليه املسيح حياة تاريخ يشء كلِّ قبل هو الذي (اإلنجيل)
الكتُب بني فهو الكتاب، بهذا صنعوا ما بقْدر وناقشوه وحِفظوه الناس قرأه واحد كتاب
بالعقيدة يؤمنون ال الذين حتى نفوسهم، يف تأثريًا أشدُّها العظماء تراجم تَروي التي
األوروبية األمم حياة يف تغلغلْت قصة ألنها قصته؛ من بطرٍف ون يُلمُّ تراهم املسيحية

الصميم. منها بلَغْت حتى وآدابها
وُمرقص متَّى أناجيل — األربعة األناجيل يف جاءت كما السالم عليه عيىس وقصة
األربعة. األناجيل يف امُلكرَّرة األجزاء حذَْفنا إذا ِقًرصا وتزداد قصرية، قصة — وحنا ولوقا
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الناس يِعظون — كاملسيح — كانوا بل بكاِتبني، وتاِبعوهم املسيح أصحاب يكن ولم
فكأنما تُطالعها — املسيح تعاليم َرشَح َمْن أعلم وهو — بولص رسائل وحتى بالقول،
هي الكتابة أنَّ سوى كتابتها إىل يضطره ولم تُْقرأ؛ كتابٍة إىل ال يُلقى، وعٍظ إىل تستِمع

قريبًا. اتصاًال بهم يتَِّصل أن يستطيع ال من بها يُبلِّغ التي الوحيدة وسيلته
أن امُلحدثني الكتَّاب من كثريٌ وحاول املسيح»، «حياة حول عريض أدب نشأ وقد
«حياة كتاب امُلحاوالت هذه أروع ولعلَّ حديثة، لغٍة يف العظيمة الحياة هذه رواية يُعيدوا
له اعرتف كتاٌب فذاك رينان»،26 «إرنست الفرنيس الفيلسوف براعة دبَّجتْه الذي املسيح»

األدباء. قرائح به جادت ما أجمل من آيٌة بأنه جميًعا اد النُّقَّ
أشخاص يف حياته يروي بل املسيح؛ حياة تاريخ عىل الجديد» «العهد يقترص وال
عىل لواءها النرصانية ت نَرشَ ملا نبوغه لوال الذي «بولص»، األخص وعىل وُرُسله، حوارييه
تلمح كما وتفصيل، جالءٍ يف مرشوحًة املسيحية العقيدة تقرأ رسائله ففي بأِرسها؛ أوروبا

نفسه. بولص لشخصية صورة
وألوان بالرَُّؤى مليئة ُصوفية قصيدة وهو الرؤيا، بسفر الجديد» «العهد وينتهي
فر السِّ هذا يف الرئيسية والفكرة ورشحها. فهُمها فتعذَّر غامضًة جاءت ولكنها التشبيه،
وهي الخطايا، دنََّسته الذي العاَلم هذا إثر يف تجيء طاهرة ُمقدَّسة بمدينة الوعد هي

املؤمنني. ِلَغري تكون لن مدينة

األسلوب؛ وجزالة البيان وقوَّة البالغة يعوزها املقدَّس للكتاب العربية فالرتجمة األسف ومع
أدبي أثر وأي فني. جماٍل من فيها ما يتذوَّقوا أن العربية قرَّاء يستطع لم ذلك أجل ومن
ولعلَّ بليغة. عربية ترجمًة ينتِظر اليوم إىل فهو أسلوبه، ضُعف إذا وجماله روعته يفِقد
األدباء استغلَّه كما الكتاب لهذا العربية أدباء استغالل من منعت التي األسباب أحد هذا
كالطربي والتاريخ التفسري كتُب بعض يف استغلُّوه قد األوَّلني املسلمني أنَّ مع األوروبيون،
الجدل كتُب بعض ويف األخبار»، «عيون يف قتيبة كابن األدب كتُب بعض ويف الفداء، وأبي
تراجم لديهم كانت أنه ويظهر والنَِّحل». امِلَلل يف «الَفْصل كتابه يف حزم ابن فعل كما

اآلن. أيدينا بني التي الرتاجم من عربيًة أصحُّ املقدَّس للكتاب

.Ernest Renan 26
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العربي27 األدب من نماذج (1)

الخروج سفر (1-1)

مرص، أرض من أخرجتُك ربُّك، أنا إني هللا: قال العرش: الوصايا العرشون: اإلصحاح
غريي. إلًها تتَّخذ فال العبودية، بيت

تحتك، األرض من وال فوقك، السماء يف ا ممَّ صورًة لك تتَِّخذ وال تمثاًال، لك تنِحْت ال
هللا أنا فإني اعبُدني، ولكن تعبُدها وال منها ليشءٍ تسُجد وال األرض. تحت املاء من وال
يبَغُضني، ن ممَّ والرابع الثالث الجيل إىل األبناء يف اآلباء ذنوب أتعقب غيور، وإني إلهك،

أمري. ويُطيع يُحبني من إىل وأُحسن
باسمه. العبث يغفر ال هللا فإنَّ عبثًا؛ أو لهًوا هللا اسم تتَّخذ ال

اليوم وأما تعمل، أن ينبغي ما فيها تعمل أيام ستة فِللعمل وقدِّسه، السبت يوم اذُكر
وبهيمتك وأَمتُك وعبدك وابنتك ابنك وال أنت فيه تعمل ال — إلهك َّ «السبت» السابع
أيام، ستة يف فيها وما والبحر واألرض السماء هللا خلق فقد — دارك ه تضمُّ الذي ونزيلك

وقدَّسه. هللا فباَرَكه السابع، اليوم يف واسرتاح
هللا. أعطاك التي األرض عىل أياُمك تَُطْل ك وأُمَّ أباك أكِرم

بيته، إىل عينَيك تُمدَّنَّ وال جارك، عىل زوًرا تشهد وال تِرسق، وال تَْزِن، وال تقتُل، ال
يملكه. ا ممَّ يشءٍ وال ِحماره، وال ثَوِره، وال أَمِته، وال عبده، وال زوجه إىل تتطلَّع وال

أشعيا سفر (2-1)

شعبي. يا العزاء العزاء هللا: يقول األربعون: اإلصحاح
إثمها، عن عفا قد هللا وأنَّ جهادها، تمَّ قد أن حدِّثوها قلبيٍّا، حديثًا أورشليم ثوا حدِّ

خطايا. من اقرتفْت ا عمَّ رحمته من ِكفَلني وآتاها
فلينَهِض السبيل، سواء له واتَِّخذوا الطريق، هلل دوا مهِّ يهتف: هاتًفا البيداء يف إنَّ
وسرياه مجده، عن هللا فسيُعلن الوعر، وليسُهل امُلعَوج، وليستَِقم النجد، ولينخِفض الوهد،

به. هللا ينطق إذ جميًعا البرش

جديدة عربية أدبية صياغة وُصْغناها اآليات بعض وأجمْلنا املقدس الكتاب من النماذج هذه اقتبْسنا 27
للكتاب. والعربي اإلنجليزي النص مراجعة بعد
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البستان، كزهرة َجماله وإنَّ ُعشب، الجسد إنما أصيح؟ بماذا فقال ِصْح؛ الهاتف: قال
وقد كالُعشب، الناس إنَّ إالَّ هللا؛ من طائف به طاف إذا الزهر ويذبُل الُعشب، يذوي وقد

أبًدا. باقية هللا كلمة ولكن الزهر، ويذبُل الُعشب، يجفُّ

حزقيال سفر (3-1)

قد واٍد إىل فساَقتْني منه، بروٍح ونفَحني هللا، يُد تْني مسَّ والثالثون: السابع اإلصحاح
أرض يف أكثَرها ما إليها، انُظر تقول: حولها بي تُطوف وجعلت امَلوتى، بعظام ُملئ

أيبََسها. وما ها، أجفَّ وما الوادي
قل قال: أعلم. ربي يا أنت قلت: العظام، هذه تحيا أن أيمكن آدم! ابَن يا يل: قال
روِحه من فيك ينُفخ أن هللا شاء لقد ربك، كلمة إىل أصغي اليابسة! العظام أيَّتُها لها
إىل فتعودين جلوًدا، عليه وينُرش لحًما، ويكسوك أعصابًا، فيك يمدَّ أن وشاء فتُبَعثني،

ربك. هللا أنَّ وتعَلِمني الحياة،
من َعظم ويدنو ترتج، العظام إىل انُظر يُدمدم، بصوٍت وإذا أُِمرت، كما فعلُت لقد

ُروح. بغري ولكنها وجلًدا، ولحًما عصبًا َمكسوَّة هي فإذا ونظرُت َعظم.
يف وتنْبثَّ األربع، الرياح من تأتي أن أمَرها هللا أنَّ الرُّوح نبِّئ آدم: ابن يا يل فقال
جرَّاًرا جيًشا أقدامهم، عىل ونهضوا الروح، فيهم فدبَّت أُِمرت، ما ففعلُت القتىل، هؤالء

عظيًما.

داود مزامري (4-1)

بخلدي، يدور بما عاِلم وقعودي، قيامي يف أحوايل، كل يف بي عاِلم إنك إلهي، يا :١٣٩
جهاتي، جميع من بي أحطَت قد وتعلمها، إال بكلمة أنطق ال منِّي، بطن وما ظهر بما

ُكنهك. إدراك عن أبعَدني وما علمك، أعجَب فما قدرتُك، وشَمَلتْني
فثَمَّ الهاوية هبطُت أو هناك، فأنت السماء إىل صعدُت إْن إليك، إال منك َمهرَب ال
يمينُك. وأمسكتني يُدك، تْني تلقَّ البحار، أقىص يف وسكنُت الصباح، بأجنحة ِطرُت إن أنت،
كالنهار الليل أنَّ ورأيُت ظالًما، ليس الظالم أن رأيُت ني، تلفُّ الظُّلمة إنَّ قلُت وإذا

عندك. سواء والنور الظلمة وأنَّ لَديك،
أُمي. بطن يف بيِدك واِضعي ألنك أمري، كل مالك أنت
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وصنعتَني الخفاء، يف عظامي كوَّنَْت َخْلقي، يف باألعاجيب أتيَت فقد وأشكرك، أحَمُدك
… كتابك يف أموري ْرَت وقدَّ عينِك، عىل

… الرَّمل من عدًدا أكثُر فهي ِنَعمك؛ أُحيص ال أنا
يُعاديك. من وأُعادي يُحاربك، من وأمُقُت يُبغضك، من أبَغُض — رب يا — إني

ضللُت رأيتَني فإن بنفيس، يُجول ما واعَلْم قلبي، واعرف — إلهي يا — راِقبْني
املستقيم. الرصاط فاهِدني

أغصان وبني «صهيون»،28 ذَكْرنا إذ بَكينا ثم جلْسنا، بابل نهر ضفاف عىل :١٣٧
ِكنَّاراتنا.29 علَّْقنا الصفصاف

من نشيًدا ونُنِشدهم لهم، نفَرح أن ُمهلكونا وأراد نُغنِّيهم، أن ونا آِرسُ إلينا طلب
«صهيون». أغاني

أُفضلك ولم أورشليم يا نسيتُِك إن الغربة! مطارح يف هللا بنشيد نرتنَّم أن لنا كيف
فمي! بأعىل ِلساني وليلتَِصق َعِملت، ما يُمناي فْلتَنَس فَرحي أسباب كل عىل

من عليها وائتوا دكٍّا، املدينة دكُّوا هتفوا: إذ أورشليم؛ يوَم أَُدوم لبني اللهم اذكر
أساسها.

بهم ويرضب بِصغارك ح فيُطوِّ جاَزيتِنا، بما يُجازيك ملن طوبى بابل! بنَت يا
الصخور.

أيوب سفر (5-1)

العاصفة: من أيوب هللا كلَّم :٣٩ ،٣٨ ُمقتبَسات
الرجال، يفعل كما حيازيمك اشُدْد فيه؛ ِعلم ال بكالٍم الفضاء يُظِلم الذي هذا من

أسأل. ا عمَّ لتُجيب
كساءها فوقها وبسطُت ميزانها، لها ووضعُت أساسها، لألرض ْسُت أسَّ حني كنَت أين

…؟

لليهود. البابليني سبي أيام يف قيلت 28

الحقَّ أنزل هللا أن العاص بن لعمرو حديٍث يف وورد العرب، عرَّبها وقد يهودية موسيقية آلة الكنَّارة 29
والكنَّارات. واملزاهر ارات والزمَّ اللعب به ويُبِطل الباطل به ليُذِهب
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للبحر السحاب من جعلُت متى ينابيعه؟ من املاء ق تدفَّ حني برزًخا للبحر وضَع َمن
وقلُت الحواجز، دونه من وأقمُت ُمستقرَّه، له شققُت ومتى ألفاًفا؟ له الظالم ومن لباًسا،

تِقف؟ أن الشامخة أمواجك عىل ُكِتب هنا فها تَْعُده، فال الحدَّ هذا تبلُغ أن لك له

أعماقه؟ يف ِرسَت أو البحر ينابيع إىل انتهيَت هل
مداخله؟ وعرفَت املوِت أرسار لك َفْت تكشَّ هل

األرض؟ َعْرض أدركَت هل
تعلم! كنَت إن تكلَّم

الظلمة؟ مقام وأين النور يسُكن أين
بنات وتهدي منازلها، يف النجوم وتُنِزل الَجبَّار، نَْظم وتَحلُّ الثريَّا، تَنُظم أنت هل
الغزير، باملطر فتهطل حب السُّ أتُنادي األرض؟ عىل وتَسلُّطها السماء سنَن وتعِرف نعش،

فيُجيبك؟ الربق تستدعي أو
الفطنة؟ الفؤاد ويف الِحكمة، األشياء باطن يف وضع َمن

طعاَمه، الغراب يرزق من أشباله؟ يُشِبع أو فريسته إىل األسَد يهدي الذي أنت هل
ُقوتَها؟! طالبًة ربِّها إىل ِفراخه نَعبْت إذا

الجامعة سفر (6-1)

أورشليم: ملك داود ابن قال والثاني: األول اإلصحاح
باطل. يشء وكل باطل، يف باطل

الشمس؟ تحت جهده من اإلنسان يَجني ماذا
أبًدا. باقية واألرض يأتي، وِجيل يذهب، ِجيل

أرشقت. حيث مكانها يف تظهر ثم تغرب، والشمس تُرشق، الشمس
دارت. حيث من تعود ثم جَريانها، يف وتدور شماًال، تجري ثم جنوبًا، الرياح تجري

كانت. كما والبحار األنهار وإذا تمتلئ، ال والبحار البحار، يف األنهار تتدفق
األذن وال النظر، من العني تَشبع ال وصفها. عن يقُرص والكالم حركة، يف يشء كل

السمع. من
الشمس. تحت جديد وال عملُه، سيُعاد عَملُه سبق وما سيكون، كان ما
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قديًما، كان لقد ؛ كالَّ جديد؟ إنه وتقول إليه تنُظر أن تستطيع يشء الدنيا يف هل
نكون. أن قبل وكان

األوَّلني. شأن اآلخرين شأن وسيكون ِذكرهم، ونُِيس الغابرين آثار َعَفْت لقد
حدث ما ِحكمة عن للبحث قلبي وَوهبُت أورشليم، يف إرسائيل لبني ملًكا كنُت لقد

به. وشغَلهم الناَس فيه هللا نصَب عناءٌ ذلك كل فإذا السماء، قبَِّة تحت
النقُص وال يستقيم، امُلعوجُّ فال الريح، وقبض باطًال، الشمس تحت ما كل رأيُت

يُْجَرب.
عىل قبلك كان من عىل تفوُّقك ِحكمتك، وتمام عظمتك، بعد ماذا نفيس، سألُت لقد
والجهل؛ والِعلم والغفلة، الِحكمة بني وتمييزك واملعرفة، للِحكمة قلبك وتفتُّح أورشليم،

حزنًا. ازداد علًما ازداد ومن ه، غمُّ زاد ِحكمته زادت فمن الريح، َقبُض أيًضا هذا فإذا
رأيُت باطل. أيًضا هذا فإذا خريًا، ذلك يف تََرين فلعلَّك بالفرح، سأمتِحنُِك لنفيس: قلُت

الفرح؟! يُغني فماذا جنونًا، الفَرح
يعمل أن ينبغي ما لتُدِرك الجاهلني، ُسبُل واسلُك بالِحكمة، واْلَهج بالخْمر، تعلَّل قلُت
الجنان لنفيس واتخذُت الكروم وزرعُت البيوت، وبنيُت ملكي، عُت فوسَّ ُدنياهم، يف الناس
أشجارها، يَسقي املاء فيها وأجريُت ِصنف، كل من األشجار فيها وغرسُت والبساتني،
يملكه لم ما والشاه البقر من واقتنيُت بالخَدم، بيتي ومألُت والجواري، العبيد وملكُت
والبلدان، امللوك كنوز يدي يف وأصبح والفضة، الذهب وجمعت أورشليم، يف قبيل من أحٌد
كان ما عىل النعيم يف وزدُت البرش، به نَِعم ما بأطيب ونعمُت وامُلغنيات، امُلغنُّون يل وكان
قلبي وال تشاء، كما تستمتع أن عيني أحِرم ولم بِحكمتي، ذلك كل مع واحتفظُت آلبائي،

يشاء. ما يفَرح أن
الشمس. تحَت يُرتَجى خريَ وال الريح، وقبَض باطًال ذلك كلَّ فوجدُت نظرت، ثم

رأسه، يف عينُه فالحكيم الظالم، النور يُفوق كما الجهل تُفوق الِحكمة إنَّ وقلت:
فما للجاهل، تحُدث كما للحكيم تحُدث األحداث أنَّ رأيُت ولكن السبيل، يضلُّ والجاهل
ويموت بجهِله، ينىس والجاهل بِحكمته، ينىس فالحكيم باطل، يشءٍ كلُّ الحكمة؟ غناء

الحياة؟ فما الجاهل، يموت كما الحكيم
الريح. وقبُض باطل الشمس تحت ما كلُّ

سيكون؟ ما أعلم وال بعدي، ملن صائر أنه علمُت إذ أعمله؛ الذي عميل من سخرُت
جاهًال؟ أو حكيًما
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باطل. يشء وكل
ثم بِحكمته، وينجح حياته، يف يجدُّ فاإلنسان عملت، ما كل من أيأس أن حاولُت

قلبًا. فيه يُتِعب ولم جهًدا، فيه يبذُل ملن عِمَله ما يرتك
عظيم. وبالء باطل يشءٍ كلُّ

ليلِه؟ يف ه وهمِّ عمله، يف ه وغمِّ يوِمه، يف عنائه من اإلنسان ينال فماذا
باطل. يشء كل

رأيُت وقد عمله، يف الخري بلذة ويستمتع ويَرشب يأكل أن من خري لإلنسان يشء ال
منِّي؟ بها أوىل وَمن هللا، نعمة من هذا

ويُعدِّده، املال يجمع الرشير ويدَُع النفس، ورضا والِعلم الِحكمة للخريِّ ليَهُب هللا إنَّ
يُخلده. ماله أن يحَسب

الريح. وقبض باطل يشء كل

األناشيد نشيد (7-1)

الوادي. وسوسنة «شارون» وردة أنا الثاني: اإلصحاح
بني التفاح كشجرة البنني بني وحبيبتي األشواك. بني وسنة كالسَّ البنات، بني حبيبي

الغاب. أشجار
مذاق. أحىل ثمرته ووجدُت نشوة، أعظم يف ظالله تفيَّأُت

الُحب. لواء فوقي ونَرش الرشاب، دار إىل أدخَلني
ِبُحبي. مريضة فأنا اح، بتفَّ وانعشوني برشاب، أسعفوني

تُعانقني. ويُمناه رأيس، تحت يُرساه إنَّ
نُعاسه تُِثْرَن وال الحبيب تُوِقظَن أال أورشليم، بنات يا الحقول، وآرام الظباء نََشدتكنَّ

يشاء. حتى
ما التالل؛ فوق ويقفز الجبل، فوق يطفر قادم هو ها انُظر، حبيبي! صوت ذاك

ريم. أو بظبٍي أشبََهه
خاللها. من ويَبني النوافذ، من يتطلَّع الجدار وراء يِقف هو ها انُظر،

مىض فقد بعيًدا؛ معي وتعاَيل وِفتنتي، حبيبتي يا انهيض فقال: الحبيب إيلَّ وتحدَّث
الَحمام وغنَّى الطري، تغريد أوان آن قد ها بزهرها. األرض وازَّينت السماء، وأقلعت الشتاء،

أعنابها. بأريج الكروم وعبقِت ثمارها، ُخْرض التِّني شجرة وأخرجت أرضنا، يف
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بعيًدا. معي وتعاَيل ِفتنتي، يا حبيبتي، يا انهيض
رنني أسِمعيني املعاقل. وسْرت الصخر ِشعاب بني ُمحيَّاك أشهُد َدعيني ورقاء! يا إيه

لجميل. إنه ُمحيَّاك، وأريني لطروب، إنه صوتك،
نضجْت قد كرومنا وإنَّ الكروم، تفسد ألنها الثعالب؛ صغار الثعالب، عنَّا أبعدوا

أعنابها.
السوسن. زهرات بني يطَعم هو وها أنا، أهوى ومن أهوى من أنا

يف رئما أو ظبيًا كنَت كما — حبيبي يا — عد الظالم وينهِزم الصباح يُقبل أن إىل
الجبال. شعاب

سليمان أمثال من (8-1)

وَصاَة بني يا اسمع وامَلوعظة. الحكمة يزدري الجاهل ولكن هللا، مخافة الِحكمة رأس
الخري تمنع ال عقلك. عىل تعتمد وال قلبك، بكل هللا عىل توكَّل ك؛ أُمِّ رشيعة ترفض وال أبيك
كنَت إْن غًدا وسأعطيك اليوم اذهِب لصاحبك تقل ال تفعله؛ أن استطعَت متى أهِله عن
تَِمْل وال حكيًما، وُكن طرائقها وتعلَّم الكسالن، أيها النملة إىل اذهب تُعطيه. ما اليوم تملك
القرب. إىل هابطة وسبيل الهاوية، إىل طريق بيتها فإنَّ مسالكها، يف تَرشْد وال الزانية، إىل
الهوان، معها فيأتي الكربياء تأتي . امُلِجدِّ يد يف والِغنى الفقر، مصريه رخوة بيٍد العامل
ِمن إن حكيم. املشورة وسامع نظره، يف مستقيم الجاهل طريق الِحكمة. امُلتواِضعني ومع
بيتها تبني الحكيمة املرأة شفاء. الحكماء ولسان السيف، طعن بِمثل ينطق من الناس
يابسة لُقمة السخط. يُثري امُلوِجع والكالم الغضب، يمحو اللَّني الكالم تهِدمه. والحمقاء
حصينة. مدينة من أمنع األخ خصام. وفيه بالذبائح ميلء بيٍت من خري سالم ومعها
والفقري الغنيُّ والذهب. الفضة من أفضل الصالحة والنعمة الِغنى، من أفضل يت الصِّ

هللا. ُصنع من فكالهما يلتقيان،

وتفكريهم حياتهم تُمثِّل مختلفة، أزماٍن يف ألسنتهم عىل جَرْت قديمة شعبية أمثال ولليهود
واالستعباد؛ واالستقالل والذِّلة العزة فيها عليهم تعاقبَْت التي العصور، تلك يف وعاداتهم
البيتية الحياة يف السلوك وقواعد ورذائلهم، الناس وفضائل العائلية الحياة تِصف
األدب يف التي كتلك ُمنتقاة، عبارة يف والغنى، والفقر والِقسمة، والحظ واالجتماعية،
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من كثرٍي عىل تنطبق عامة قاعدة يف الحكمة تُصوغ ال أنها خصائصها ومن العربي.
يدلُّ وأكثرها الحاالت. من كثري بها يُشبَّه أن يمكن بجزئيٍة تنطق غالبًا ولكنها الجزئيات،

كبرية. مدٍن من ال صغرية ُقًرى من نبَعْت أنها عىل شكلها
فيها:30 ما عىل للداللة منها أمثلٍة بعض نَُسوق

الصفصاف. من إكليل والشيخوخة الورد، من إكليل الشباب (١)
قبيح. فثقيل الشيخوخة عهد يف أما وجميل، خفيف الشباب عهد يف اإلكليل إن أي

ا عمَّ صغره يف أعماله تُنبئ الطفل أنَّ أي اإلبر؛ تنتج صغرها من الشوك شجرة (٢)
ِكَربه. يف سيكون

ولِدك. بعُض الِحكمة يُعلِّمك قد (٣)
أجلها من التي والقصة سنٍّا. يصغرونهم ن ممَّ يتعلَّمون ما كثريًا الكبار أن ومعناه

هي: امَلثَل هذا جرى
الفول يف رِغب فلو يريد، ما عكس دائًما تعمل عنيدة زوجة له كان يهوديٍّا َحْربًا أنَّ
رسالة يحِمل ابنه الوالد أرسل أن يوًما وحدث فوًال. له أعدت العدس ويف عدًسا، له أعدَّت
يريد. ما ألبيه ق حقَّ وبهذا أبوه، به أَمَر ما عكس ه أُمِّ إىل االبن فنقل بعمل، يأُمُرها ه، أُمِّ إىل
له ينبغي ما الولد ف ترصُّ من تعلَّم ولكنه ِعصيانه، عىل أنَّبَُه ابنه فعل بما الرجل عِلم وملَّا

زوجه. مع يصنع أن
صغاًرا. الناس أعني يف ِرصنا شيوًخا أصبحنا ا فلمَّ رجاًال، شبابنا يف كنَّا (٤)

الشئون، بهامِّ إليهم فيعهد الشباب سنِّ يف قدرة يُبدون الناس من كثريًا أن واملعنى
صغار. هم كأنما األعمال، بخطري القيام عن عجزوا السن بهم تقدَّمت ما فإذا

أفقده. لم يشءٍ عن أبحث إني الشيخ: قال (٥)
مفقود. عن يبحث كأنما األرض إىل وعيناه ميش ظهُره احدوَدَب إذا الشيخ أن واملعنى

صغري. جمٍل جلد يحِمل ُمسن َجمل من كم (٦)
التي الجمال تحمل كما امُلسن، الرجل قبل حتَفُه الشاب يالقي ما كثريًا أنه واملعنى

السوق. إىل ذبحت التي صغارها جلود السن بها تقدَّمت

القديمة. اليهود أمثال جمعت إنجليزية كتٍُب من مختارة وهي املقدَّس، الكتاب يف ا ممَّ األمثال هذه ليست 30
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الفقري. أثر يقتفي الفقر (٧)
بابها. من يدُخل العناء جاءها شعريها، من الدار فرَغِت ما إذا (٨)

الرَّوث. تزدِرد الجائع الكلب (٩)
يأكلُه. ما يملك ال وهو الطعام يمُضغ جاَره يسمع من بأسنان اآلالم تَحلُّ (١٠)

الِعجاف. منهم يفنى الرجال ِسَماُن يهُزل أن إىل (١١)
صديًقا. وال أًخا تِجد ال البؤس باب وعند واألصدقاء، اإلخوان يكثُر الدكان باب عند (١٢)

الُعْدم. يف ويختفون اليسار، يف يكثرون األصدقاء أن أي
فكذِّْب. الصديق أثرى قيل وإن ْق، فصدِّ الصديق مات قيل إن (١٣)

َحَسنها. من الحدوث إىل أقرب األخبار سوء أنَّ أي
رشوُره. زادت جوُفه امتأل من (١٤)

تتحدَّث. وهي املرأة تغزل (١٥)
الغاية يف انتباهها تركز فهي أغراضها، لتحقيق ممكنة فرصٍة كل تنتِهز املرأة أنَّ أي

بالحديث. غريها مع ى تتلهَّ وهي حتى تنشدها، التي
ها. أمُّ تفعله ما البنت تفعل كذلك النعجة، تتبَع النعجة أن كما (١٦)

فلة. للسِّ تُمتَهن قد وامللوك األمراء سليلة (١٧)
احتفال يف تُعَزف التي امُلوسيقى نحو تُِرسع السادسة، يف كالصبيَّة تني السِّ يف املرأة (١٨)

الزواج.
سنُّها. بلغت مهما األمومة أمور نحو َميلها تفقد ال املرأة أنَّ ذلك ومعنى

الصديق. اختيار يف درجًة واصعد الزوجة، اختيار يف درجًة انزل (١٩)
زوجك من الزِّراية َموضع يضعك أن خليق منزلة، منك أرفع امرأٍة من الزواج أن أي

ينفعك. فقد منك أعىل هم َمْن ُمصادقة أما وأقاربها،
منها. أوسع حذاءً لقَدمي أريد ال (٢٠)

السعادة. إىل سبيًال ليس أرفع أُرسة من الزواج أن أي
الزوجة. اختيار يف وتردَّد األرض، رشاء يف ل تعجَّ (٢١)

أُذنها. يف لتهِمس إليها فانحِن قصرية زوجتك كانت إن (٢٢)
منها أوسع نفسك ظننَت لو حتى يشء، كل يف زوجتك استشارة من لك بدَّ ال أي

وذكاء. وخربة علًما
الفاكهة. يف كالدودة البيت يف الرذيلة (٢٣)
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ألبنائهم. األبناء وحبُّ لبنيه، الوالد حبُّ (٢٤)
منها. فاخُرج كلبة نبحتك وإذا الدار، فادخل كلب نبَحَك إذا (٢٥)

ُمحتَمل، غضبُه األول أن أي االبن، لزوجة رمز والكلبة البنت، لَزوج رمز هنا الكلب
يُحتمل. ال فغضبها الثانية وأما
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الثالث الفصل

اليوناين األدب

اليونان أساطري (1)

يفهمها، ال بظواهر يعجُّ حوله من العالم وكان عسرية، ة شاقَّ األول اإلنسان حياة كانت
رغبة ازداد وذكاء خربًة الزمان مرِّ عىل ازداد كلما ولكنه تعليلها، عىل يقوى ال ومشكالت
كيف والحيوان؟ اإلنسان ُخلق وكيف العاَلم؟ أصل فما وتفسريها؛ الطبيعة هذه فهم يف
كانت ملاذا والقمر؟ الشمس حركات نُعلِّل كيف ونظامها؟ مسالكها يف السماء أفالك نشأت
يُحيط ما كل من وذاك هذا أصل ما الذَّيل؟ أسود الطائر وذلك الزهر حمراء الشجرة هذه

باإلنسان؟
لم اإلجابة محاولته يف وهو وأشباهها، األسئلة هذه عن يُجيب أن األول اإلنسان حاول
مخلوقات رأيه يف الكائنات إنما اليوم، نفعل كما الكائنات وسائر اإلنسان بني يفرِّق يكن
كشخصية شخصية له الوجود يف يشء وكل اإلنسان، كروح روح له حيوان فكل سواء؛
نشيًطا، حيوانًا النار يَُعدُّون كانوا األوَّلني املرصيني أن «هريودوت» ويُنبئنا اإلنسان.

األبناء. ويُعِقب ج يتزوَّ حيٍّا كائنًا والرياح
ينسج أن الطبيعي من فكان الطبيعة، تفسري يف األول اإلنسان أخذ األساس هذا عىل
أو قصتها، ظاهرٍة فلكل اإلنسان؛ أفراد حول تُنسج كما الكون ظواهر حول القصص
اإلنسان عقلية تُصور األساطري من طائفة بذلك فتكوَّنت تاريخها، ترشح التي أسطورتها
تسجيل من ا بُدٍّ يِجد لم وتدوينه، أدبه إنشاء يف اإلنسان بدأ وملَّا لألشياء. فهمه يف األول
من شيئًا إليها يُضيف جديد جيل وكل األجيال، تتوارثها أخذت التي األوىل األساطري تلك



األول) (الجزء العالم يف األدب قصة

يعيش الذي بالعاَلم اإلنسان وعالقة واملوت الحياة مشكالت يف نظِره وجهَة يُصور إنتاجه
فيه.

ع تتنوَّ كما متعدِّدة ُمتنوعة — عليه يقوم أساًسا األدب اتَّخذها التي — األساطري هذه
وتتعدَّد. الحياة ظواهر

تقصُّ الحياة فنون عن أساطري وهذه اإلنسان، وأصل العاَلم أصل عن أساطري فهذه
أساطري وهذه وهكذا، الخزف وصناعة املحراث وجرَّ الرمح رماية اإلنسان تعلم كيف علينا
مجموعة هذه ثم املوت. بعد وما باملوت تتعلق وأخرى والنجوم، والقمر الشمس حول تدور
والصفة بالنساء. الرجال وعالقة بالحب تتَّصل — وأمتَُعها أروعها لعلَّها — األساطري من
وقد والجماد. الحيوان عىل تخلعها التي الشخصية هي كلها األساطري هذه بني املشرتكة
كل يف ويكُمنون يسكنون لهم عدد ال آلهٍة بوجود العقيدة إىل باإلنسان النظرة هذه أدَّت
واهتمام، شغٍف يف مجراها يف لون ويتدخَّ فريقبونها البرش بشئون ويُعنَون الوجود، ظواهر
اإلنسان عند بدٌّ يكن لم لهذا اإلنسان، من العداوة موقف اآللهة بعض يِقف ما وكثريًا
بنشأة العالقة وثيقة األساطري هذه كانت هنا ومن بطشها. وخشية اآللهة عبادة من األول
الدين كان ملَّا ثُم يعملون، وما اآللهة حول ُجملتها يف تدور األدب طالئع كانت وملَّا الدِّين.
القديم العالم بالد من كثري يف الديني املعبد صار فقد املعابد، إنشاء ره تطوُّ يف استتبع قد

اآلداب. مأوى
األرض أُمم بني الشديد التشابُه هذا اإلنسانية تاريخ يرويه ما وأهم أروع ملن وإنه
وكل املوضوع، يف ُمتفقة الغرب وأغاني الرشق فأغاني أساطريها، ويف الشعبية أغانيها يف
عارًضا؟ حادثًا االتفاق هذا أيكون متقاربة. أو متشابهة قصًصا تقص العالم شعوب
والروس اسكندناوه وأهل والجرمان والرومان واإلغريق والفرس الهنود اتفاق نعلل أم
وهو جميًعا، تفرَّعوا عنه الذي الجنس من أساطريهم استمدُّوا جميًعا بأنهم والكلتيني
موجات يف الغرب نحو يهاجر أن قبل الوسطى آسيا هضبة مقرُّه كان الذي اآلري الجنس
التشابه يفرس ال أنه لوال مقبوًال التعليل هذا يكون قد األوروبية؟ األمم س ليؤسِّ متالحقات

اآلريني. وغري اآلريني بني
أنها إىل راجًعا الشعوب مختلف عند األساطري تشابُه يكون أن األرجح كان لهذا
دام ما اإلنسان ها يحسُّ متجانسة وعواطف متقاربة وعقليات متشابهة تجارب نتيجة

بدايتهما. يف اإلنسانية والعاطفة العقل إنتاج فهي إنسانًا،
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العاملية اآلداب يف قوي أثر من لها ملا اليونان، أساطري من أمثلة لك نبسط ونحن
األوروبي: األدب وخاصة

وسيكه1 كيوبد قصة: (1-1)

إلهة يف الغرية أثارت بحيث الجمال من وكانت امللوك، أحد بنات صغرى سيكه كانت
تنافسها التي اإلنسانة هذه يقتُل أن كيوبد ابنها اإللهة فأمرت «فينوس»،2 نفسها الجمال
حتى الفاتن الجمال هذا يُبرص يكد لم ولكنه سيكه، مخدع إىل كيوبد فتسلَّل جمالها، يف
الجمال هذا مثل عىل يعتدي أال فأقسم صدره، إىل سهامه أحد وانطلق مذهوًال، ارتدَّ
التعرُّف تحاول بأال وعدتْه أن بعد الليل، ظلمة يف يزورها وأخذ أحبَّها، ما ورسعان الربيء،
ولبثت وعَدها. أخلفت هي إذا والقطيعة بالهجر دها وتوعَّ وجهه، إىل النظر أو باسمه
األمر، آِخر غلبتْها االطالع رغبة ولكن ألمرها، ضابطة لعهدها، حافظة طويًال زمانًا َسيْكه
امُلصادفة وشاءت الراقد. حبيبها يف ُمعجبة وحدَّقت رساجها وأشعلت ليٍل ذات فنهضت
املفتوحة، النافذة من لساعته ففرَّ فتوِقظه؛ كيوبد عىل زيت قطرة املصباح من تسقط أن

إليها. عاد حتى حبيبها هجر من تعاني ما تُعاني سيكه وظلَّت

النظر تُمعن أن لها يجوز ال النفس أن وهي قريبة، إنسانية حقيقٍة إىل ترُمز قصة وهي
العربي: الشاعر قول هذا من وقريب تبدَّد، وإال الُحب يف

ال��ُح��َج��ج ت��أل��ي��ف يُ��ح��ِس��ن ع��اش��ق ال��ه��وى ش��رع ف��ي يُ��َس��ت��ح��َس��ن ل��ي��س

وإنديميون3 ديانا قصة: (2-1)

إنديميون فلمحت السماء، يف النواصع البيض جيادها تُسوق — القمر إلهة — ديانا كانت
تُقبله، إليه فانحنت الجمال، فاتن الرُّعاة من شابٌّ وإنديميون جبل، سفح عىل نائًما

النفس. معناها وسيكه الغرام، إله كيوبد Cupid and Psyche 1

.Venus 2

.Diana and Endymion 3
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قصرية، لحظًة الجميل الشاب مع فتقيض املكان، هذا يف بعربتها تِقف ليلة كلَّ وأخذت
منها يُفِلت أن الجمال هذا عىل أشفقت أن ديانا لبثت ما ثم والنعيم، السعادة عندها هي
من إنسان يُدنِّسه ال غاٍر يف وأخفتْه دائم نعاٍس يف فأغرقتْه األرض، عىل الحياة تُتِْلَفُه أو

البرش.
الشمس يُمثل إنديميون إن شارحوها ويقول النجوم، أساطري من القصة هذه

رحلته. الليل يف بدأ كلما القمر إليها يتطلَّع التي الغاربة

فيتون4 قصة: أو الدمار طريق (3-1)

يُمثل وهو الشمس إله أبولو5 ابن فيتون كان فقد كله، الكون قصة هي َفيْتُون قصة
له يُقيم أن أبولو أبيه من فيتون طلب وهناك. هنا بعربته يتخبَّط الذي األرعن السائق

كان. مهما ابنه لطَلب يستجيب أن أبولو فأقسم األبوي، ُحبه عىل برهانًا
بعربة إليه يعهد أن أبيه إىل طلب قد فيتون ألن قَسِمه، عىل ندم ما رسعان ولكنه
وأنذر أنا.» إال اللَّهب ذات النهار عربة يقود «لن أبولو: فقال واحًدا، يوًما يقودها الشمس
له يِصف وأخذ يقودها، الشمس بعربة إليه عهد لو الكوارث من الكون يُصيب بما ابنه
حتى السماء، أجواز يف عال ووسطه … االنحدار شديد الطريق «أول الطريق: مخاطر
يأُخذني أن دون تحتي تمتدُّ التي األرض نحو نظري أُصوِّب أن أستطيع ال نفيس أنا أكاد
يل بدَّ فال النجوم، معها تحمل دائرة تنفكُّ ال السماء أن كله ذلك إىل أِضف … الفَزع
فهبْني يشء. كلَّ تدفع التي الدائرة السماء حركة تدفعني أن خشية حذٍر عىل أكون أن

صانع؟ أنت فماذا يوًما، العربة أََعْرتُك
بالُقرب «السهم»، أمام «الثور» قرنَي بجانب فستمىض باملخاوف؛ مملوء الطريق إنَّ
ناحية يف و«الرسطان» ناحية يف ذراَعيها إحدى تمدُّ «العقرب» حيث «الليث»، فكَّي من
تلفظه الذي باللَّهب املليئة بصدورها الجياد هذه تقود أن يسريًا األمر تجد ولن أخرى،

.Phaeton 4

.Apollo 5
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فأسلمه وعِده؛ عند أبوه يكون أن إال أبى األحمق فيتون ولكن والخياشيم.» األفواه من
به أحاطت ما ورسعان السماء، يف رحلته وبدأ بالعنان فأمسك الشمس عربة أبوه
فتالحقت طريقها، عن ُمنحرفًة فانطلقت سائقها رعونَة الجياد ت أحسَّ فقد عاب، الصِّ
ا فلمَّ النجوم. من بأِرسها مجموعات وذوت األصغر، والدبُّ األكرب الدبُّ احرتق الكوارث:
أمام راكًعا وجثا فيتون، يد من العنان فسقط صوب، كل من الهَلع أخذها األرض قارب
جميًعا: األرض أرجاء من تنبِعث الفزع ضجة به ذهبت دعاءه لكنَّ معونته، يطلُب أبيه
واألرض الُجُزر، هيئة عىل يربُز والقاع يفيض، والبحر تذوب، والجبال تشتِعل، فالغابات
ينحرف النيل ونهر رماد، من ذرَّات تهبط ثم الفضاء يف دخانًا تصعد واملدائن تنشق،
كاد حتى البحر وماج النوبة، أهل وجوه واسودَّت اليوم، حتى يزال ال حيث الصحراء إىل
كادت ناًرا يُخمد أن «جوبرت»6 إىل ضارعًة األرض واهتزَّت غرًقا، اليمِّ يف يُغوص إلهه

رماًدا. تجعلها
لألرض دبَّر ما يشهدوا أن اآللهة ودعا األرض، دعاء املشرتي) (إله «جوبرت» وسمع
فارتجَّ املجنون، السائق نحو الخاطف الربق من بسهم ح طوَّ أن إال هو وما خالص؛ من
وأقامت موجه، يف غرق حيث «أريدانوس»7 نهر إىل العربة يف مكانه من وسقط فيتون
«جوبرت» عليهنَّ أشفق حتى طويًال، مرٍّا بكاءً أخواته عليه وبكت له، قربًا النهر عرائس
عليه وحِزن القانيات، عرباتها تُسِقط ورقاتها تزال ما الحور من شجراٍت فأحالهنَّ
عىل سابًحا األبد إىل يزال لن ا9 ِتمٍّ هللا فبدَّله عليه، يقيض كاد حزنًا «سجنوس»8 صديقه

فيتون. قرب ينُشد النهر
— الخيال ورشود التعليل َضعف من فيه ما وفيه — األول اإلنسان عقل علَّل هكذا

األرض. ظهر عىل ذلك إىل وما امُلجِدبة واألصقاع الصحراء نشأة

.Jupiter 6

.Eridanus 7

.Cygnus 8

املنقار. طويل اإلوز من نوع التمُّ 9
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والنرجس)10 (الصدى ونارسيس إكو قصة (4-1)

بحديثها ديانا11 صْدر أحرجت ولكنها جمالها، يف بارعًة — الجبال عروس — إكو كانت
بالعقاب ديانا عليها فقضت والحوار، الكالم يف واعرتاضها لجاجها وكثرة ينقطع، ال الذي

اآلتي:
إال اآلن بعد لسانك ينطق فلن به؛ تخدعينني الذي الناطق اللسان هذا «ستُحَرمني
األخرية الكلمة َردِّ عىل القدرة لك وسأبقي الجواب. وهو: مغرمة، به أنت واحد بيشءٍ
ال اللسان صامتة إكو فتذهب بالحديث.» البْدء عىل القدرة وأسلُبك امُلتكلِّم، حديث من
بشابٍّ تُغَرم أن األنكد حظها يشاء ثم املتحدث، كلمات آِخر به تُكرر لكي إال تُحركه
كلَّ والعار الحزن منها فنال تستطيع؛ فال بُمغازلته وتهمُّ (النرجس) «نارسيس» جميل
ولم الجسد، منها فنَي حتى وتذبُل تذوي أخذت حيث والجبال الصخور إىل وآوت مبلغ،
نعرفها اليوم حتى تزال وال تسمع، مما األخرية الكلمة به تُردِّد الصوت إال لها يبَق
بوجهه أشاح بل ُحبَّها رفض الذي نارسيس من لها تنتقم أن املقادير وشاءت بصوتها.

جميًعا. العرائس عن
سبيل ال ولكن فأحبَّها، املاء يف معكوسة وجهه صورة يوًما رأى نارسيس أن وذلك

الحبيب. هذا ضمِّ إىل
يليق جَدٍث يف جسَده تواري أن العرائس فأرادت مات؛ حتى ُحزنه يف اعتزل لذلك
إىل رْمز ولعلَّها النرجس. زهرة هي اسمه، تحمل زهرًة إالَّ جسده من تِجْد لم ولكنها به،

املياه. حافة عىل تنمو التي النرجس زهرة

امُلغتَصبة12 بروزربني قصة (5-1)

مملكة يف فظلَّ بزواجه، اآللهات من إلهة يُغري أن — جهنم إله — بلوتو13 يستطيع لم
القمح إلهة «سرييز»14 كانت أن مرة وحَدَث ذرًعا. الوحدة بهذه ضاق حتى وحيًدا املوت

.Echo and Narcissus 10

.Diana 11

.Proserpine 12

.Pluto 13

.Ceres 14
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الفتاة فأخذت صقلية، سهول من ُمزهر سهٍل يف «بروزربني» ابنتها مع تُجول والحصاد
وأحبَّها ُمرسًعا، عربته يف أقبل وقد «بلوتو» فباغتَها الرفاق، من جماعٍة مع الزهر تجمع
من الزَّهر فسقط امُلوِحشة؛ الصامتة مملكته يف له قرينًة لتكون فاختطفها األوىل للنظرة
به وقف حتى جياده استحثَّ امُلغتِصب اإلله ولكن ُمستنجدة، تصيح وأخذت الفتاة حجر
جوِفها إىل وهبط له ت فانشقَّ بصولجانه األرض ورضب بلوتو فغضب نهر، عند الطريق
املوت، مللك زوجة وأصبحت األرض وهواء الشمس ضوء فُحِرمت امُلغتَصبة، عروسه مع
ِرساَجني وأشعَلْت والحزن، الغضب من َسورة يف فتاتها عن تبحث سرييز ها أُمُّ وأخذت
وال اآللهة من أحد يجرؤ فلم الليل؛ سواد يف ابنتها عن لتبحث «إطنة» قمة عىل اَجني وهَّ
تسعة وجهها عىل هائمة األمُّ ولبثِت بلوتو! من خوًفا ابنتها خرب يُنِبئها أن الناس من

األموات. دولة عىل َملكًة أصبحت التي ابنتها قصة أنبأتها إلهًة صادفت حتى أيام،
لها فاستجاب شكاتها، إليهم لرتفع اآللهة مقرِّ إىل عربتها يف سرييز فأرسعت
لردِّها اشرتط ولكنه بلوتو، خاطفها من بروزربني يسرتد عطارد16 وأرسل «جوف»15
بأمر يصدَع بلوتو وكاد عطارد وذهب فيل، السُّ العاَلم طعام من شيئًا أكلت قد تكون أال
ذلك فكان رحيقها، تمتصُّ انة رمَّ يِدها ويف شوهدت عندئٍذ بروزربني أنَّ لوال اآللهة، كبري
فُقِيض وسًطا، موقًفا الطرَفني من يِقفوا أن األمر آِخر اتَّفقوا ولكنهم ردِّها، من مانًعا

زوجها. مع الثاني والنصف أمها مع عاِمها نصف تُنِفق أن بروزربني عىل
مخبأ يف راقدًة الشتاء تقيض التي القمح لحبَّة ترُمز القصة هذه يف وبروزربني
بعبارة أو مزدهرة. مورقًة الربيع يف األرض وجه عىل فتربز تعود ثم الرتاب، تحت مظلم

اآلبدين. أبد إىل الربيع حياة تتلوه الشتاء ملوات القصة هذه ترُمز أخرى

كلِّ أساطري عىل يُطَلق اسم وهو امليثولوجيا17 ى وتُسمَّ اليونانية األساطري من نموذج هذا
إلخ. … الهندية وامِليثولوجيا اليونانية امليثولوجيا فيقال بآلهتها، تتعلق ٍة أمَّ

الِعلم هذا وا وسمَّ ورموزها، ونشأتها أصولها يف بالبحث العلماء تناولها وقد
التفسري. وجوه فيه واختلفت الجدل فيه احتَدم واسع علم وهو أيًضا، «ميثولوجيا»
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رموًزا إال ليست األساطري أنَّ من أيونيا فالسفة زعمه ما كانت محاولة أقدم ولعلَّ
وغريهما وفرفريوس أفلوطني أخذ الفالسفة هؤالء وعن واألخالقية، النفسية اإلنسان لقوى
خذ وجمال. عمٍق من آراؤهم تخُل لم وإن التخريج، يف فأرسفوا اإلسكندرية، فالسفة من
هومريوس ثنا حدَّ فقد سريينا،18 باسم املعروفات والساحرات «يوليسيز» قصة مثًال لذلك
أصواتهنَّ إنَّ وقال الخطرة، املضايق إحدى يف الصخور بأعىل الساحرات أولئك وجود عن
مع تسري فرتكوها ُسفنهم، عن البحارة أذهلَن غنَّنَي إذا كنَّ وإنهنَّ الجمال رائعة كانت
عائًدا منهنَّ «يوليسيز» اقرتب عندما ولهذا وتتحطَّم. املضيق بصخور ترتطم أن إىل امَلوج
نجا وبذلك السفينة، رشاع إىل يَشدُّوه وأن آذانه يسدُّوا أن ارته بحَّ أمر طروادة حرب من
البحارة. إىل أوامره وإصدار سفينته بقيادة َمعنيٍّا يقًظا يظلَّ أن واستطاع سحرهن، من
والغواية، العقل بني للرصاع رمز أنها وتالميذه أفلوطني يرى األسطورة هذه يف
الفهم ذلك ملثل تعميمهم يف كان الخطر موضع ولكن مقبول، قريب تفسري بعُد وهو

األساطري. كافة عىل تطبيقه ومحاولتهم
نسبة «اليُِهيمريية»19 ب يُعرف آخر مذهب ظهر امليالد قبل الرابع القرن ويف
خياليٍّا َقصًصا إال ليست األساطري أن يرى وهو يُهيمريوس،20 اليوناني الفيلسوف إىل
وأبطاًال ملوًكا إالَّ عنده ليسوا األخرى األساطري وأشخاص فاآللهة تاريخية، لحوادث
كريت بجزيرة مات شجاًعا غازيًا إال ليس مثًال «ريوس» ف موتهم؛ بعد آلهة أصبحوا
التاريخ يف الكنيسة رجال أخذ املذهب وبهذا إله. أنه عىل ُعِبد موته وبعد بها، وُدفن
الوثنية. آلهة تجريح معه استطاعوا ما فيه وجدوا ألنهم الوسطى، القرون ويف القديم
إال يؤيده ما القديمة الشعوب عند شاعت التي األموات عبادة يف كان وإْن املذهب وهذا

والسماء. األرض اليونان بها مأل التي اآللهة تلك كل نشأة يفرسِّ أن يمكن ال أنه
يف الوسطى القرون ورجال القدماء عرفهما اللَّتان الكبريتان امُلحاولتان هما هاتان
يف تفنَّنت فقد — األوروبية النهضة منذ أعني — الحديثة العصور وأما األساطري. تفسري
ولقد املقارنة. عىل ُمعتِمِدين تها ِصحَّ عىل الربهنة يف يأخذون ثم العلماء يضعها الفروض
تدوين من العلماء مكَّن ما األوقيانوس وجزر أفريقيا ومجاهل أمريكا اكتشاف يف كان
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ضوء وعىل الجهات. تلك بعض تسكن تزال ال التي الفطرية الشعوب أساطري من كثري
إال تُوَضع لم األساطري إن البعض فقال القديمة. األساطري تفسري حاولوا األساطري تلك
معنًى، لِقيامها يفهموا أن دون البُدائيون األقوام توارثها التي الدينية الطقوس لتفسري
من نوًعا تنُفث لكي ُوِضعت إنها آخرون وقال القصص، لتفسريها ينسجون فأخذوا
عن نشأت إنها آخرون وقال القوم. أولئك توارثها التي والتماثيل األصنام يف الحياة
فهمها عن وعجز البدائي اإلنسان خِشيَها التي الطبيعة قوى من غريها أو الشمس عبادة
الحق، من يشء منها كلٍّ ويف حرصه، إىل سبيل ال مما املذاهب تنوَّعت وهكذا فعبَدها.

يقينًا. تُفيد ال التي الفروض عىل إال تقوم ال كلُّها ولكنها
الذين الشعراء إنَّ بل األوىل، الفطرية حالتها عىل إلينا تِصل لم اليونانية واألساطري
الصياغة أو التدوين مجرَّد عند يِقفوا لم وهم الشعب، أفواه من األساطري فوا تلقَّ بعُد أتوا
عميقة، جديدة معاٍن نحو هوه ووجَّ املمتازة، بعقولهم وفهموه سِمعوا ما وا نمَّ بل الشعرية
وال ألساطريه األوىل يغ الصِّ ينىس بالشعب وإذا عنه، أخذوه ما الشعب إىل فردُّوا عادوا ثم
هم الشعراء إنَّ نقول أن نستطيع النحو هذا وعىل الشعراء. يرويه ما غري يذُكر يعود

اآلن. أيدينا بني التي األساطري خلقوا الذين
عىل عاش الذي «هومريوس» هو كتبوا ما لنا خلقوا الذين اليونان شعراء وأقدم
آلهة من الكثريين عن هومريوس تحدَّث ولقد امليالد. قبل العارش القرن يف األرجح
العظيم الشاعر ذلك ذكَره ما ولكن وصفاتهم، خصائصهم من الكثري وذكر اليونان
موضوًعا منها اتَّخذ التي للحوادث قصصه جالل ويف عرًضا، إال يأت لم األساطري عن
فكرة هومريوس لدى كانت أنه البنيِّ فمن ذلك ومع بعد. عنهما سنتحدث اللتنَي مَللحمتَيه
يقول ما كل يف شائعة نجدها التي الروح تلك اإلغريقية، األساطري روح عن جامعة
نجهلها الذين نحن وأما لسامعيه، معلومة كانت شكَّ ال وهي معلومة، يفِرتضها وكأنه
وحاول تقريبًا، قرون بأربعة هومريوس بعد أتى آخر شاعٍر عىل االعتماد من لنا بدَّ فال
من يخُل لم عرَضه ولكن بها، تتعلق التي واألساطري اليونانية اآللهة تاريخ يعرض أن
ومن املختلفة. اليونانية املدن تقاليد بني التوفيق بمحاولته اليوم ه نُفرسِّ وتشتُّت، تناُقض
صغرية، مملكة منها مدينة كل تُكوِّن مدن عدة إىل مة ُمقسَّ كانت اليونان بالد أن املعلوم
باملدن قائًما كان ما تشابََه وإن وأساطريها، وآلهتها وتقاليدها نُظمها مدينة لكل وكان
ووجود املشرتكة، الرياضية واملسابقات العامة اإلغريقية األعياد قيام أن كما املختلفة،
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كافة، اإلغريق إليها يحجُّ وغريها أوملبيا ومدينة ديلوس21 وجزيرة دلف مدينة يف معابد
االختالف يمحو أن دون ولكن الخصائص، موحدة مشرتكة آلهٍة وجود عىل ساعد هذا كل

التفاصيل. يف
«نسب هو إليه نُشري الذي وكتابه ذكره، سيأتي الذي «هزيود» هو الشاعر ذلك
ح يوضِّ فهًما اليونانية األساطري نفَهم أن نستطيع الكتاب ذلك يف وبإمعاننا اآللهة»،22

عامة. اإلغريقية والرُّوح بل اإلغريقي األدب خصائص من الكثري لنا
العنارص حول تدور األساطري من كغريها اإلغريق أساطري أن فيه شكَّ ال والذي
أبطال هي الثالثة العنارص فهذه اآللهة؛ (٣) الطبيعة. (٢) اإلنسان. (١) الثالثة؛ األبدية
اليوم حتى يشغلها واليزال — األزمنة أقدم منذ اإلنسانية شغل والذي القصص. تلك كل
اليونان استطاع ولقد بينها. القائمة املشكلة وحلُّ العنارص هذه بني العالقة َفهم هو —
خصائصهم كل ترتكَّز فيه شعريٍّا حالٍّ اإلشكال ذلك يحلوا وأن العالقة تلك يفهموا أن

الروحية.
والطبيعة اإلنسان مشكلة — العويصة املشكلة تلك حلَّ يستطيعوا لم ولعلَّهم
رها توفُّ عىل اد النقَّ يُجمع التي الخاصية تلك بفضل إال عرى الشِّ الحلَّ ذلك — واآللهة
بني يجمعوا أن استطاعوا وبذلك بخيالهم، يفكرون كانوا قوم أنهم بها ونعني لديهم؛
بوضوٍح فيه فنرى السابق هزيود كتاب اليوم لنقرأ حتى العالم، ونشأة اآللهة نشأة
مرحلٍة أول هذه وكانت بينهم، االختصاص وتوزيع اآللهة تسلُسل تُمايش للكون فلسفة
إليهم قرَّبوها وبذلك آلهتهم عىل اإلنسان صفات خلع الثانية وكانت املشكلة، لحلِّ
آلهة رون يتصوَّ أخذوا بالبرش شبيهة آلهة لهم أصبحت أن ومنذ نزعاتهم، لوها وحمَّ
أن لنستطيع حتى وأشجار، وغابات وأنهار جباٍل من الطبيعة يف ما كل يف وربَّات أخرى
بالحلول آمنوا قد اليونان فإنَّ الكون، يف اإللهي بالحلول يعتقدون الهنود كان إذا نقول:
التي بالطبيعة حالٌّ ثم باآللهة حالٌّ يشء، بكل حالٌّ عندهم فاإلنسان اآللهة، يف اإلنساني
للوجود محوًرا اإلنسان من اليونان اتَّخذ وهكذا اإلنسان. خصائص كل بملك روها تصوَّ

له. وَمنبًعا كله
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إنساني، (١) أدب فهو كله، اليوناني األدب خصائص تصُدر الحلِّ هذا خصائص وعن
النفس عىل الضوء ويسلط القريبة، حياته تمس التي اإلنسان مشاكل يُعالج أنه أعني
النهضة علماء يجد لم بحيث الوضوح من الخاصية وهذه أرسارها، عن ليكشف البرشية
أدب وهو (٢) اإلنسانيات. من خريًا الالتينية اليونانية الدراسات عىل يصُدق اسًما
ملئوها التي الطبيعة لعنارص تشخيصه من امليزة تلك أتته ولقد «دراما» تشخيص
تشتِبك التي التمثيلية بالرواية يكون ما أشبََه نفسه الوصف فأصبح البرشية، باآللهة
أجزاؤه تتناغم انسجام23 أدب وهو (٣) تتعاطف. أو وتتعاَرض املختلفة اإلرادات فيها

األدب. ذلك غذَّت التي أساطريهم بها امتازت خاصية وتلك فيها، تصنُّع وال
السماء وَخلقت ُخلقت ملَّا «جيا»24 األرض أنَّ من هزيود ذَكره ما مثًال لذلك خذ
عىل السماء ُجثوم اليوناني الخيال فرسَّ وبهذا — السماء األرض تزوَّجت «أورانوس»25
كان وملَّا «كرونس»26 الزمن منهم بالذكر نخصُّ أبناء منهما ونتج — األفق عند األرض
بمعونة ينال أن عن يتورَّع لم الفؤاد قايس وكان يشء، عىل وال أحٍد عىل يُبقي ال الزمن

األرض. إىل فيهوي يطعنه نفسه أورانوس أباه
ر يتصوَّ أن الطبيعي من كان ولقد السيطرة، يف كرونس محله فحلَّ أورانوس هوى
من خريًا يجد فلم زوجًة له كرونس والتمس الوجود، عىل «الزمن» سيطرة اليونان
أبناء، لهما وكانت جريانه من الزمن ج تزوَّ فقد وإذن «الجريان»، معناها وريا «ريا»27
إىل ويبتِلعهم، يُولدوا أن بمجرد أبناءه ف يتلقَّ أخذ أبيه عىل يُبِق لم الذي كرونس ولكن
األم ونظرِت الضوء»، أو «النهار زيوس ومعنى «زيوس»،28 فيه له ُولِد يوم كان أن
يف حجًرا ت فلفَّ لنجاته واحتالت أبوه يبتِلَعه أن عليها فعزَّ امُلحيَّا، ُمرشق ولَدها فوجدت

جيا. جدَّته عند أودعتُْه حيث كريت جزيرة إىل بابنها وهربت األب وألقَمتُْه قماٍط
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بوجود علم حتى أشدَّه يبلُغ يَكْد لم ولكنه وترعرع، «زيوس» نما كريت بجزيرة
إالَّ بالسيادة لكرونس يُسلِّموا لم إنهم إذ غضبهم؛ فثار كرونس، إخوة أعمامه التيتان29
يف فهم َوَلد أبنائه من أفلَت وقد فأما امللك، يف يخلفه أن يمكن أحًدا يُعقب أال رشط عىل
وكانت ولِده. ومن منه ليتخلَّصوا عرشه عن إنزاله من لهم بدَّ ال بل عهدهم، من ِحلٍّ
وحيًدا نفسه وجد وقد ينهزم أن «كرونس» وأوشك كله الوجود لها اهتزَّ حامية معركه
ونظر إليه. «زيوس» خفَّ أن لوال العالم قوى فيها تركزت التي إخوته جموع أمام
ما ردَّ حتى يتناوله يكد لم رشابًا يَُجرِّعه أبيه إىل فأرسع الهزيمة، بوادر فرأى زيوس
الغَلبَة. وألبيهم لهم كانت حتى أعدائهم، مناهضة يف أبيهم بجوار فقاموا أبنائه، من ابتَلَع
ينُج لم أنه ينس لم الذي لزيوس انتصاره يف األكرب الفضل وكان كرونس انترص
وال ليشءٍ «الزمن» مع بقاء ال أن الِعلم حقَّ يَعلم كان والذي ه، أُمِّ بحيلة إال أبيه من
سقط حيث األرض إىل وألقاه «كرونس» بتالبيب فأخذ الخلود إىل زيوس وتطلَّع ألحد.
تلك بجوار سقوطه أنَّ حسب الذي الالتني شاعر «فرجيل» يروي فيما روما، جوار إىل
لم األرض إىل نزوله أنَّ نلحظ الحظِّ لُسوء ولكنَّنا الخلود، لها سيضَمن العريقة املدينة

غريها. حِفظ وال روما يحفظ
الخلود. فضمن كرونس من زيوس تخلَّص

الذي اليوم من الجزء هذا انتصار الزمن. عىل النهار انتصار هو زيوس وانتصار
عَرب وهكذا امُلستمر. الفناء عىل املتجدِّدة الحياة انتصار فهو الظهور، إىل صباح كل يعود
الليل، يعقبه الذي النهار إىل بعًضا بعُضه يُفني الذي ر امُلدمِّ الزمن من اليوناني الخيال

الفناء. يتلُوها الحياة إىل
الزمن امتداد عىل ُمطَّرد وقانون محدود مِلقياس انتصار الزمن عىل النهار انتصار
عىل للنظام انتصار الالمحدود، عىل للمحدود انتصار فهو نهاية، وال له أول ال الذي

النظام». «سيد زيوس هومريوس ى َسمَّ هنا ومن الفوىض،
أساسيني: مبدأين إىل الكون ونشأة اآللهة لنشأة فهمه يف اليوناني الخيال وصل بذلك

الوجود. هذا يسود الذي النظام مبدأ (٢) والفناء. الخلق مبدأ (١)
رأينا كما و«زيوس» الزمن، من بخالِصه الخلود ضِمن وقد بالسيادة زيوس انفرد
اإلله لهذا بدَّ ال بحيث لقوانينه، وفًقا الوجود يُسريِّ الذي الخرب هذا رمز النظام. رمز

.Titans 29
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تزال ما الرياح هي فها القديمة. اآللهة خلَّفتها قًوى من بقي ما إخضاع من الجديد
هذا يف الثورة عنارص لكأنها حتى واضح، سنٍَن غري عىل إلخ، … تثور والرباكني تهبُّ
من الحرب نشوب من كان ا عمَّ ثنا يُحدِّ عندما اليوناني الخيال يرُمز إليها ثورة الوجود،
تحلَّ أن الهزيمة وأوشكت العمالقة،30 من عمومته وبني إخوته وبني زيوس بني جديد
يزعم فيما البَرش جد « «امُلتبرصِّ أي برومثيوس31 ه عمِّ بني أحُد إليه خفَّ أن لوال بزيوس
أن عىل أدلَّ وال النرص، له كان حتى أزره من فشدَّ وحاميها، اإلنسانية ورمز البعض،
يف ُممثَّلني البرش بَعون إال تتمَّ لم هزيمتهم أنَّ من الطبيعة قوى هم العمالقة هؤالء
الطبيعة قوانني إىل نفوذهم يف الطويل جهادهم تاريخ ص يتلخَّ الذين البرش برومثيوس،
تيفون32 أمثال أليسوا العمالقة؟ أولئك هم من ثُم عليها. السيطرة من يُمكنهم نفوذًا
اليوم إىل يزال ال حيث «األتنا» جبل تحت بالسجن الهزيمة بعد زيوس عليه قىض الذي
إفريقية بشمال زيوس ألقاه الذي أطلس33 ثم لهيبًا، الِحَمم فينُفث آخر إىل وقٍت من يثور

السماء؟ قبَّة أذُرِعه عىل يحِمل جبًال يزال ال حيث
ولكن املادة، عاَلم الجرب فساد الطبيعة قوى من العمالقة عىل «زيوس» انترص هكذا
شخص يف البرش هؤالء له سيخضع وهل البرش؟ عىل أيًضا نفوذه هو سيبسط هل

الغَلبة؟ ستكون فِلَمن كان وإن بينهما؟ رصاع قيام من بدَّ ال أم برومثيوس
الفضل له أن ينَس لم فربومثيوس بد، منه يُكن لم الرصاع هذا أنَّ الحقِّ ويف
أن ون يُحسُّ الذين البرش هؤالء يُمثِّل وبرومثيوس االنتصار من زيوس تمكني يف األكرب
شعورهم ومصدر العذب أملُهم الُحرية تلك ويف حرة، أنها يعتقدون أو حرة إرادًة لهم

يدَع. وما يأتي ا عمَّ املسئول اإلنسان بكرامة
زيوس أن نُقرِّر أن اآلن نا يُهمُّ وإنما طويلة، ة قصَّ الرصاع لهذا كانت ولقد
زيوس فكفَّ سواء، كلمٍة إىل وصال قد والبرشية الجرب مبدأ إن ُقْل أو وبرومثيوس،
عن اإلله فيه ل تحوَّ طويل زمٍن بعَد ولكن ألحكامه. اإلنسانية وخضعت أذاه البَرش عن
من امللك يف معه وأرشك والخري، والعدل الحق بقوانني مقيد إلٍه إىل االستبدادية طبيعته

.Giants 30

.Prometheus 31

.Typhon 32

.Atlas 33
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السيطرة له ظلَّت وإن الوجود من جزءٍ عىل بالسيادة منهم كلٌّ انفرَد عدًدا وأقاربه إخوته
ويلهو ويحزن، يفرح فأصبح خصائصهم، من الكثري فاتَّخذ البرش من ودنا بل الُعليا،

بسواءٍ. سواءً البرش يفعل كما ويشتهي، ويكره، ويُحب ويتألَّم،
التي «الِحكمة»34 ابتلع بأن الكتسابها احتال فقد والحق، والعدل الخري مثل ا فأمَّ
إليه فدعا بِحملها ناءَ يوم كان أن إىل العاَلم، قيادة يف عنها يصُدر برأسه استقرَّت
صة ُمشخَّ الحكمة منه خرجت بِمعولِه رأَسه يشقَّ أن وأمَره ادين الحدَّ إله هفيستوس35
ُرمحها، وبيِدها اإلله عقل من خرجت أتينا».36 «باالس أتينا الرائعة اإللهة تلك يف
له فولدت الرشيعة، أي «تيميس»37 من ج تزوَّ ثم الحكمة. لقوة رمًزا ُخوذتها، وبرأسها
العاَلم إىل تحِمل الصالح» «الحكم إينوميا38 وولدت وِمقياسه، الزمن وحدة «الساعات»
وتطوي آجالنا، خيط إحداهنَّ تغِزل الثالثة األعمار آلهة «البارك»39 ثم والسالم، العدل

الحني. يحني عندما الخيط فتقطع الثالثة وأما األوىل، تغِزل ما الثانية
ن وممَّ بحتة، إغريقية ديمقراطية بنزعٍة وأقاربه إخوته امللك يف معه أَرشَك كذلك
عىل بالسيطرة ذهب الذي وهديس41 البحار، سيادة ويل الذي بوزيدون40 معه أرشكهم
سطح ظلَّ بينما ُدونه، َمن عىل منها ليُِرشف بالسماء استقلَّ فقد هو وأما اآلَخر، العاَلم
ندوًة اآللهة اتَّخذته الذي الجليل الجبل ذلك األوملب، فيه بما للجميع شائًعا ملًكا األرض
السيادة، يف آبائهم إىل وا انضمُّ كثريون أبناء األرباب لهؤالء وكان حفلُها، ته بقمَّ يجتمع
حوريَّات، للبحار فأصبح امُلتعدِّدة، الطبيعة ظواهر من بظاهرٍة منهم كلٌّ انفرد وقد
بالفنون أبولو42 الرابع اإلله وذهب ربَّات، الرَّطبة واملروج والينابيع والغابات ولألنهار

.Metis 34

.Hephaistos 35

.pallas athenée 36

.Themis 37

.Eunomis 38

.farques 39

.Posiedon 40

.Hadès 41

.Apollno 42
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من اختصاص منهنَّ ولكلٍّ بامليز،43 امُلسميَّات التِّسع الفتيات من جميلة جوقٍة رأس عىل
إلخ. … تاريخ أو ِشعر أو ُموسيقى

األديان بعض كانت إذا بعضهم قال حتى البرش صفات اآللهة تلك كلُّ وأخذت
«صورة صورته عىل آلهته خلق الذي هو فاليوناني صورته. عىل آدم خلق هللا إنَّ تقول

اإلنسان».
بما اليوناني األدب اتَّصف فقد له، وصورة الدين وليد قديٍم أدٍب كل كان وملَّا
ما كل فيه تشخيص أدب انسجام، أدب إنسانيٍّا، أدبًا ُقلنا كما فجاء آلهتهم، به اتَّصفْت

صفات. من أساطريهم يف

اليونان44 عند املالحم شعر (2)

يف اليونانية املدن بني ل يتنقَّ رضير شاعر كان امليالد، قبل العارش أو التاسع القرن يف
وقوافيه، الشعر قوالب يف ِصيغت التي األساطري ويُرتل األناشيد، يُنشد الصغرى آسيا
وقد واألوذيسة.45 اإللياذة ُمنشئ إنه عنه يُقال الذي «هومريوس» أو هومر هو ذلك
كلٌّ أخذ الشعراء من لطائفة رمًزا «هومريوس» اسم يكون وقد صحيًحا، القول يكون

.Muses 43

ِشعر األول فالِقسم كثرية: فروع منها يتفرَّع كبار أقسام ثالثة إىل الشعر موا يُقسِّ أن الفرنج اعتاد 44
من أخذًا الحروب، وحوادث اآللهة أساطري ن ويتضمَّ واألخبار الوقائع يُرسد الذي الشعر وهو املالحم،
به يُتغنَّى كان الذي الشعر األصل يف وهو الغنائي، الشعر الثاني والِقسم العظيمة. الوقعة وهي امللحمة
ومديح غزٍل من الشاعر عواطف عن يُعرب شعر كل عىل أطلق ثم العود، تُشبه آلة وهي القيثارة عىل
أموٍر عن تعبري إما ألنه كلَّه، الشعر يشمال أن يصحُّ ُمتقاِبالن الِقسمان وهذان ذلك. ونحو وفخر ورثاء
ِشعر وهو عاطفية داخلية نفسية أموٍر عن تعبري وإما املالحم، فهو ذلك ونحو ووقائع وِسرَي خارجية
به ويقصدون التمثييل، الشعر وهو مظهِره باعتبار ثالثًا قسًما إليهما وا ضمُّ العادة يف ولكنهم الغناء.
عند تِقف ال أنها إالَّ والغناء القصص من مزيًجا كانت وإن الروايات وهذه التمثيلية. الروايات من املنظوم
وعالج الشخصيات وتصوير الحوار يف خاصة فنية صيغًة عليهما تُسبغ بل الُعنرصين هذَين بني الجمع
النوَعني عن التمثييل عر الشِّ يُميز ما الخصائص هذه ويف والدينية، واالجتماعية واألخالقية النفسية املشاكل

السابقني.
.Iliad and Odyssey 45
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الشعر هذا يروون القدماء كان فقد كان، ما وأيٍّا اآليتني. هاتنَي خلق يف بنصيبه منهم
البلدان. من كثري مولِده َرشف يتناَزع واحد لشاعٍر أنه عىل

ملؤرِّخي أتيح ملَّا إنه إذ شيئًا؛ الخاصة حياته يف هومريوس أمر من ندري ولْسنا
التاريخ أشخاص بوا يتعقَّ أن امليالد قبل والرابع الخامس القرننَي يف ادهم ونُقَّ اليونان
أسطورًة أيديهم بني هومريوس كان أخبارهم، صحيح لريووا أصولهم عىل ويقفوا
يف اليونان يكن فلم الحديث، الباحث عند أسطورة اليوم هو كما تحقيقها عن يعجزون
شعرائنا، عن نحن نعلمه ما السابقني شعرائهم عن يعلمون وأرسطو أفالطون عرص
الكتابة، عهد يف يعيشون كانوا فقد األوَّلني تجاوْزنا وإذا بنا، العهد قريبو شعراءنا ألن
عرص يف اليونان أما ونرش. مطبعٍة عصور يف يعيشون كانوا األخرية القرون خمسة ويف
ظهر عن هومريوس أشعار يحفظوا أن عليهم وكان عهد، بالطباعة لهم يكن فلم بركليز
القرن يف إال اليوم هي كما وترتيبها وضَعها تتَّخذ لم األشعار تلك أنَّ واألرجح قلب.

امليالد. قبل السادس
أواخر يف إال هومريوس اسمه ُمعني شاعر إىل األشعار هذه نسبة يف ِريبة تنشأ ولم
وهي ُوْلف»46 «فردريك األملاني، العاِلم املشكلة هذه أثار حني وذلك عرش، الثامن القرن

حاسًما. حالٍّ لها تجَد لن مشكلة
األوذيسة؟ وما اإللياذة؟ فما وبعُد،

اإللياذة (1-2)

حفلة يف — األضياف بني «إيريس»47 الشقاق إلهة ألقت إذ خصومة اآللهة بني نشبت
ثالُث الحضور بني وكان الجمال.» ربة «إىل الكلمات هذه عليها نُِقشت تفاحًة — عرس
يف السيادة لنفسها تزعم منهن وكل و«مينْرفا»50 و«فينوس»49 «جُونُو»48 ُهن: إلهات

.Friedrich wolf 46
.Iris 47

.Juno 48

.Venus 49

.Minerva 50
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يكون أن «ُجوبَرتْ»51 اآللهة كبري فقرر التفاحة؛ يف الحق لها أن وترى الجمال، دولة
ِلِفينوس54 بارس فحكم الثالث؛ اإلَلهات بني حكًما طروادة ملك «بْريام»53 بن «بارْس»52

األُخريني. اإللهتنَي لسخط بذلك فتعرَّض احة؛ التفَّ وأعطاها
عىل ضيًفا ونزل اليونان بالد إىل «بارس» أبحر أن بقليٍل ذلك بعد وحدث
أحبَّ إذ مُلضيفه؛ أساء الضيف ولكنَّ ضيافته؛ امللك فأكرم إسربطة، ملك «ِمينِالُوس»55
بلِده إىل زوجها ِخْدر من معه تفرَّ أن وأغراها الجمال بارعة امرأة وهي «ِهِلْن»56 زوجته
يُعاِونوه أن وأبطالها اليونان ملوك بأخدانه وأهاب «منالوس» ثائرة لذلك فثارت طروادة،
وأَجاكس،59 وأَِخيل،58 يُوليسيز،57 هؤالء. من الدعوة فلبَّى الهاربة؛ زوجته ردِّ عىل
واختري الُفحول، األبطال من وكلهم منالوس، أخو وأََجاِمْمنون،62 ونِْسطور،61 وديَوِمْد،60
األبن وهو «هكتُور» الطروادي الجيش رأس عىل وكان اليوناني، للجيش قائًدا أجاممنون
كل ُمعسكرين، القتال يف اآللهة وانقسم أنْْدُروَماك.63 وزوج طروادة ملك لربيام األكرب
جانب يف بالطبع فكانتا و«مينرفا» «جونو» أما امُلتحاربني. من فريًقا تُنارص جماعة

.Jupiter 51

.Paris 52

.Priam 53

اإلنجليز للُمرتجمني متابعًة عليها جَريْنا وقد اليونانية ال الالتينية األسماء هي هنا الواردة األسماء 54
و«منرفا» الجسمي والجمال الغرام إلهة و«فينوس» قداسته ورمز الزواج إلهة و«جونو» والفرنسيني.
الجسم جمال وبني الخلقي الزواج بني وامُلنافسة النزاع إىل تُشري واألسطورة الروح. وجمال الذكاء إلهة
ويقابل «أفروديت» «فينوس» ويقابل «هريا» باليونانية «جونو» ويُقابل الروح. وجمال الذكاء وبني والغرام

«زيوس». «جوبرت» ويقابل «أثينا» «منرفا»
.Menelaus 55

.Helen 56

.Ulysses 57

.Achilles 58

أياس. بعضهم ويُرتِجُمه Ajax 59

.Diomedes 60

.Nestor 61

.Agamemnon 62

.Andromache 63
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— الحرب إله وهو — و«مارس» «فينوس» وأما وأهله. «باريس» من لتنتِقما اليونان
عىل و«أَبُولو» «ُجوبَرت» ووقف اليونان، جانب إىل «ِنبْتيون» ومال طروادة، جانب يف فكانا
هذا ومن وأجاممنون، أخيل بني خالف حدث ثم سنني، ِتسع نحو الحرب ولبثت الحياد

اإللياذة. قصة تبدأ الخالف
أمام الرابض اليوناني الجيش أن ملحمته من األوىل السطور يف الشاعر ثنا يُحدِّ
العرَّاف ُسئل ا فلمَّ الطاعون، فيه ففشا األمراض، به تفِتك أن اآللهة عليه قىض طروادة،
أجاممنون ألنَّ املسمومة، بِحرابه رماهم قد «أبولو» بأنَّ وأجاب القضاء، هذا تعليل عن
موا فقسَّ اليونان فتحها التي املدن إحدى يف أسريًة وقعت ملَّا كاِهِنه ابنة يفدي أن أبى قد
ابنتَه، للكاهن ردَّ حتى العرَّاف جواب أجاممنون سِمع إن فما وأسالبها؛ نساءها بينهم
أن إال أخيل يَسْع فلم السبايا؛ من «أخيل» نصيب كانت التي «بْرِيِسيس» بها واستبدل
صفوف يف يُحارب لن أنه وأعلن الغيظ، من يتميَّز يكاد وهو سفينته. إىل راجًعا يقفل
هي ِنقمتها تُصبَّ أن — البحر عرائس من وهي — ثيتس ه أُمِّ إىل وطَلَب بعد، اليونان
أن «جوف» فأبى وُجنده، اليونان قائد من له ينتِقم أن «جوف» ودعا الغاِصب، امُلستبد

زوجته. ِحمى يف ألنهم ا رشٍّ باليونانيني يُنزل
أجاممنون، عدوِّه عىل عونًا أخيل البنها يكون أن «جوبرت» إىل «ثیتس» عت وترضَّ
يف تسُقط أن لها آَن قد طروادة أن له يزُعم زائًفا حلًما أجاممنون إىل جوبرت فأوحى
َحومة يف اليونان جند وصفَّ بالحلم، أجاممنون وانخدع بالهجوم. يُبادر أن فعليه يَديه،
ُجند وتقدَّم غاضبني. املعمعة غادروا الذين وأتباعه أخيل إالَّ للقتال، استعداًدا الوغى
إذ بُمفرده، يُبارزه أن «بارس» عدوَّه «منالوس» تحدَّى وعندئٍذ اليونان، للقاء طروادة
الهدنة وأُعلنت األول، زوجة الثاني اختطف ُمذ القتال، سبب هما الفارسان هذان كان
يف ينُفذ لم ولكنه بُرمحه بارس ح فطوَّ القائَدين، بني املبارزة تتمَّ حتى الجيشني بني

ثم: بجوف واستعان منالوس ب وتأهَّ ُمقاتله، درع

بارس، درع به فاخرتم ورماه، ُرمحه َهزَّ
بالفارس، فأطاحت قوية الرضبة وكانت

امَلنون، يُذيقه أن اجتنَب لكنه الدروع، عليه وتمزَّقت
الِفيض، ِغمده من سلَّه سيًفا الطعنة هذه فأتْبع

الناصية؛ فوق العدوِّ عىل به هوى ثُم السيف ورفع
البائسة، ه كفِّ من أجزاؤه وانتثرت السيف فتحطَّم
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يدي، من السيف د وتبدَّ ُرمحي يَرصْعه لم «انظر! وقال:
ُمهاجًما، العدوِّ عىل وكرَّ هذا قال مًعا.» والرُّمح السيف من ونجا

الجبني فوق تدلَّْت ُغرٍَّة من بجواده وأمسك
فعل؛ ما وذلك اإلغريق، معسكر إىل ليجِذبه

رائًعا، مجًدا النرص إىل أضاف وبهذا
ه؛ كفِّ إىل الظافُر فنَظَر الرباط، فينوس قطَعْت أن لوال

فارغة؛ خوذة إالَّ السالح شاكي عدوِّه من يُمسك ال به فإذا
األصدقاء، بني بها وألقى رأسه حول الخوذة فأدار
صائحني، هَرج يف الصحاُب الخوذة حول ع وتجمَّ

حياته، دماء عدوِّه من يستلَّ أن العزم الفارُس د وجدَّ
العاشقون.64 يعشقها التي باملليكة وإذا الرمح، يهزُّ بُعنف إليه واندفع

اللقاء، هذا من صاحبها لتنجد جديد من تبدو
وإرساع. يُرس يف أرادت ما وأنجزْت

القادرة؛ اإللهة وهي ذلك لتستطيع وإنها
العيون. عن وغيَّبتْه نضار من سحابة يف تْه َفلفَّ

والنشاط. الطَّالقة له استعادت غرفته ويف

«منالوس» فطَعَن «بانداُروس»؛65 غَدر حني الجيشني بني املعقودة الهدنة وزالت
حسنًا. بالءً اإلغريق صفوف يف وهو «ديومد» وأبىل الجيشان، التحم وعندئٍذ بسهم،

املدينة: ُسور فوق ترقبه «أندروماك» زوجته وكانت املعركة، هكتور ودخل

امُلرضعة تحِمله الوليد ابنها ومعها هكتور إالَّ فأرسعْت
طلعِته جالل يف ُمرشقة ويداه، قلبُه رقيق وليد

الساطعات بالنجوم عت ُرصِّ سماءٍ من ملحٌة هو كأنما
الكالم أنفاس قطع ُحزن رغم هكتور، الفَرح من فابتسَم

القتال. أثناء بارس حماية نفسها يف أخذت وقد فينوس يقصد 64

.Pandarus 65
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يَديه يف يَديها وشبَّكت باكية، أندروماك فصاحت
قالت: مجِدها سبيل ويف بكاها، يف طروادَة ُحبَّها وصبَّْت

اللهيب، يف بنفسك تُلقي بك كأني مقصًدا! الرجال أرشَف يا
لآلخرين الخري ُحبُّ عقلك يُلهُب إذ

أرملة بعَدك هي زوجة أو وليًدا رِحمَت هالَّ
الضاِربني هدف فأنت فعلت فإْن القتال! وتركَت

اللهيب؛ يف إالَّ ِمحنتي تسَطَع لن ، كالَّ فأجاب:
واألصدقاء، وأبي وطني املجد سيبلُغ هكتور شخص ففي

عاصف يوٌم طروادة سيغىش أن — وروحي بعقيل — أُحسَّ أني عىل
امُلنهِزم. دموع كأنها أبراَجها طروادة فيه تَُدكُّ يوٌم

وُسلطان َمحِتٍد من لُه بما بريام الساقطات الدموع تلك وستغُمر
نفيس، يف تحزُّ ال أخالقنا فجيعة لكنَّ

أحزان من واألصدقاء وهكوبا66 برياُم يُالقي ما فيها يحزُّ وال كالَّ
األعداء.) طعام مصريُهم — وجودتهم كثرتهم عىل — جميًعا (فهؤالء
العربات. ساكبَة وِقح إغريقي يحِملك يوم أحزانك، نفيس يف يحزُّ إنما

∗∗∗
فِزع خائٌف أبيه ِذراَعْي بني والوليد يحِملُه، البنه يَديه ومدَّ هذا قال

الجياد َشعر من شارة هكتور رأس عىل وكانت
باكيًا وأعول الذراعنْي الولد فأطبق امُلخيفة، الشارة فاهتزَّت البنه فأومأ

جانبًا امُلخيفة الخوذة رأسه عن وأزاح الضحك، العظيم أبوه وتكلَّف
الالمع بضوئها األرض فاستضاءت الخوذة وملَعِت

تُحزنيني ال العزيزة زوجتي وقبَّله: الحبيب الوليد أخذ ثُم
حياتي يُزِهق من األحياء بني ليس التافهة؛ هذي بأحزانك

القَدر ِفعل من ذاك إنما الثابت. الصدر هذا يخِرتم أو
القَدر؟! من النجاة استطاع بجناَحيه َمن وأين

هكتور. أم هي Hecuba 66

116



اليوناني األدب

تنتهي ُمبارزة «أجاكس» فيباِرز النزال، معمعان ويدخل ُحسامه هكتور ويمتِشق
وبعدئٍذ الصديقان، كأنهما وهدايا طيبات كلماٍت البطالن فيتبادل بالتعادل، األمر أول
يُحذِّر وهنا الحرب، يف الفريقني مع يشرتكون إذ أنفسهم، األوملب آلهة إىل القتال يمتدُّ
أعدائه عىل للهجوم ته ُعدَّ هكتور ويُِعدُّ اليونان، لفريق بالهزيمة ُمتنبئًا اآللهة «زيوس»
و«فينكس» «يوليسيز» منهم ويذهب خيفة، اليونان أبطال فيوجس التايل، الصباح يف
فتاته له تَُردَّ أن ويَِعدونه أجاممنون، وبني بينه فَسَد ما يُصِلحون أخيل إىل و«أجاكس»
ذلك فوق يُْعطى وأن أجاممنون، بنات إحدى بزواج له يُْسَمح وأن «بريسيس»، امُلغتصبة
هو حديٍث يف هذا كل يرفض أخيل ولكنَّ املدن، أجمل من سبٌْع وبينها والهدايا، املنح

الخطابية. البالغة يف الشاعر ُقدرة بَلَغتْه ما أروع
قائًال: اإلغريق فخُر أخيُل فأجاب

وقائد. هاٍد لشعِبه وَمن املعارك، َربَّ يا «أجاكس»، إيه،
الطاغية باسم نطقَت إذ لكنك الخطاب، أجْدَت قد

الجوانح، بني نفيس واضطرَمْت الغضب، واحتدم غضبُت
ِمغوار ببطٍل جديرة لعادلة غضبتي وإنَّ

ذليل! عبٌد كأنه كرامته وديست َرشِفه، من ِنيل
الجواب، ِمنِّي واحِملوا األبطال أيها إذن عودوا

الدماء، اإلغريق من تُراق حتى يَعنيني العظيم القتال يَُعد لم
الغريق، اإلغريقي األسطول سفائن بني اقًة دفَّ وتسيل

قانيًا. يُصِبح حتى القائم البحر بها فيصطبغ
وحتى سفائنكم، — غضبته يف هكتور بها يُلقي — النار تلتِهم حتى رابًضا سأظلُّ

سفينتي! من لهيبُها يدنو
غايتَها؛ الفظيعة البرشية املجزرة هذه ستبلُغ عندئٍذ

ُحسامي. رضب العدوُّ يُحسُّ إذ املعركة؛ ستسُكن عندئٍذ

رأسهم وعىل — طروادة ُجند يشهد صباح يتلوها باألحداث، مليئة ليلة وكانت
يُنِقذ أن اإلله «نبتيون» وحاول ردِّها. إىل سبيل ال هجمًة اإلغريق عىل يهجمون — هكتور
الُحبَّ وجعلت «جونو» اإللهة حبائلها نَسَجت ِحيلة لوال يستطع، فلم األْرس من اإلغريق

والناس. اآللهة إليه يقصد ما اإللياذة يف هما والحرب فالحبُّ ِقواَمها؛

117



األول) (الجزء العالم يف األدب قصة

موجَة رأى — ألخيل «حميم» وصديق اليونان أبطال من — «باتروكلس»67 أنَّ ذلك
يُساهم أن يف يستأذنه أخيل إىل فأرسع طاغية، كاسحًة اإلغريق ُجند عىل تنصبُّ الدمار
ينهض أن هو عزِمه يف يكن لم إذا بها يقاتل وشكَّته عدَّته يُعريه أن إليه وطلب القتال، يف
غاضبًا. سفينته يف وظلَّ درَعه، وأعطاه أراد، بما أخيل له فأِذن وطنه؛ بني عن للدفاع

به القتال يستطيع ال الذي الرمح عدا ما — وُعدَّته أخيل درع «باتروكلس» حمل
أخيل. أتباع من وصحبُه «باتروكلس» املعمعة ونزل — أخيل وصاحبه سيِِّده غري

الذئاب عريَن الجبال وْعر يف أرأيَت …
الحدود! به تجاوزت حتى دته تعهَّ شديد، بأٌس قلوبها يف

دماء؛ من بقية أنيابها ويف َوْعًال نهشت أن بعد عائدًة أرأيتَها
قطيُعها، وازدحم كِدٍر ماء ينبوع إىل وجاءت

املاء تلَعق ٍة ُمَدالَّ رقاٍق بألسنٍة وأخذت
رئاتها من أ تتجشَّ راحت املاء، صفوة كرعت ا فلمَّ

الرُّعب. تعِرف ال وهي الرُّعب نظراتها من تنُفث الدماء، ُمنْجمد
أُتخمت؟! حتى نَهٍم يف َمِعداتها مألت قد

ومظهًرا قوًة العظيم أخيل رجال رأيَت فقد الذئاب، هذي رأيَت لو
… امُلخيف القتال لهذا الداعي دعاهم حني

أخيل ظنُّوه الطرواديُّون رآه ا فلمَّ أخيل. بدرع ُمتَّشًحا املعمعة «باتروكلس» نزل
اإلغريق قائد استبى منذ الطرواديني مع هواه كان الذي «أبولو»، لكن هاربني، وفرُّوا
عليه فهجم حقيقته، عن للطرواديني ليكِشف ته ُعدَّ باتروكلس عن نزع كاهِنه، ابنَة
أبطال من هبَّ وهنا قتيًال؛ وأرداه هكتور إليه وأرسع فأسَقَطه، الخْلف من طروادي
انتزع أن بعد هكتور، وفرَّ الرصيع، البطل جثة يُنقذان و«منالوس» «أجاكس» اإلغريق
أثارت التي الكربى املأساة هذه حوادث يف التحوُّل نقطة هنا وها ته، ُعدَّ باتروكلس من
الحميم، صديقه بموت أخيل إىل النبأ جاء ا فلمَّ السواء. عىل األرض وأهل السماء آلهة

.Patroclus 67
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أخيل غضبة تكن فلم الشعور؛ مراتب أسمى إىل امللحمة بها ارتفعت جبَّارة غضبًة غِضب
الغضبة هذه لكنها كاإللياذة، عظيمة بمأساٍة جديرًة — أسرية فتاة أجل من — األوىل

بالبطولة. الخليقة هي الثانية
أصدقائه أعزِّ موت عىل حزينًا غاضبًا الهائج، كاللَّيث يثور أخيل هو فهذا
يحتِمله ال عار فذلك دروعه، تؤَخذ أن َرشِفه صفحة ويُلطِّخ نفسه يف ويحزُّ «باتروكلس»،
جوف من ُمرسعًة إليه فجاءت وشكواه، أنينَه ثيتس ه أمُّ وسمعت كريم. حرٌّ ُمحارب
«فلكان»68 إىل تذهب حتى األعداء يُنازل أالَّ تُنِذره — البحر عرائس من فهي — البحر
لدعوة واستجاب ه، أمِّ لنُصح يستمع لم لكنه جديدة، درَعا البنها يُِعدَّ أن وتطلُب النار إله

الوغى. حومة إىل فوره من فنهض «إيريس» اإللهة

داويًا الصوت وأرسل املدينة، سور من ودنا
عاليًا قويٍّا الدويُّ فرنَّ الصدى، الصوت وردَّد

دبيبًا النفوس يف الرُّعب فدبَّ الداوي الصوُت وُسمع
ثالثًا البطل وصاح فأنصتوا،

راِجعني. طروادة أهل ارتدَّ القتال حومة يف وثالثًا

للبطل يصنع أن إليه وطلبْت «فلكان» إىل قصدت قد «ثيتس» كانت األثناء هذه ويف
تكد ولم اإللياذة. يف جاء ما أجمل من هي مقطوعة يف هومريوس يصفها جديدة درًعا
كأنها واثبًة األوملب ة قمَّ من بها هبطت حتى صانعها، من الجديدة الدرع تتسلَّم ثيتس

فريسته. وراء يندفع البازي
ساحة إىل ويهبط الجديدة، بدرِعه أخيل ويدَّرُع وأجاممنون، أخيل بني الصلح ويتمُّ
سوى يبغي ال ولكنه طروادة، أبطال من عدًدا فيقتُل وهناك، هنا بسيِفه يرضب القتال،
يحتمي أن يأبى هكتور هو وذلك الحميم، صديقه قتل ما جزاء الحتْف ليُوِرَده هكتور
إليه به جاءت كأنما مكاٍن يف واقًفا ويظلُّ الهاربني، الطرواديني سائر مع املدينة بأسوار
إىل ُمندفًعا أخيل فريى املدينة، سور عىل يجلس «بريام» الكهل أبوه وهذا القَدر، أيدي
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يتوارى أن هكتور بابنهما الوالدة وهكوبا الوالد بريام فيَصيح القضاء، رسول كأنَّه ابنه
األسوار. داخل عدوِّه من

هطلت، عينها وبالعربات اندفعْت، ه أمُّ هنالك
امتنعت، الِعدى وجه يف فاألسوار تعال، تعال!

العاتي، ذلك وقاتل ن، تحصَّ وبها لُذْ، إليها
وحيًدا! العدو تالِق وال

يقرتب أخيل إىل انظر عدوِّه؛ للقاء ويعتِدل اء، صمَّ أذنًا والَديه يُعري هكتور ولكن
بالغضب. واحتدَمْت بدِنها، يف مُّ السُّ سار عرينها، يف الجبليَّة األفعى كأنه منه

وجًال فرَّ ثُمَّ وقفِته، يف هكتور فارتجَّ
الفزع، النفوس يف تُلقي يٍد من النجاة يريد

الهواء، يشقُّ رسعة يف الصقر، كأنه أخيل وانقضَّ
العنيف، ِطراده يف ماٍض لكنه جزعت، حمامًة يطارد

ُمخيف، رفيٍف يف الصقر ويتبع الورقاء، وتُِرسع
تدور. حيث الورقاء مع ويُرسة يمنًة ويدور

يف هكتور فأدرك الالمعة، بدرِعه عدوِّه عىل أخيل انقضَّ حني الحال كانت هكذا
كأنه املدينة أسوار حول أخيل فتابََعه فزًعا، الفرار إىل وعمد املوت، معنى انقضاضه
وكان مرات، ثالث األسوار حول ودارا الشداد، أظفاره فيها لينشب حمامة، يُالِحق الباِزيُّ
فيه يُعِمل ألخيل ندعه أم هكتور «أنُنِقذ «جوف»: فقال يرقبون، عندئٍذ األوملب أرباب
منذ القضاء هذا القَدر به أراد من اآللهة يُنِقذ أن «مينرفا» اإللهة ت فاحتجَّ السيف»؟
«ديفوبس»69 هيئة يف ُمتنكِّرة القتال ساحة إىل نزلت ثم «مينرفا» ذلك قالت طويل، زمٍن
عىل يُعينه جاء أخوه أنها له زعمت الحبائل؛ له وتنصب بهكتور لتُوِقع هكتور، أخي
طلب ولكنه يُنازله، أن أخيل يتحدَّى ووقف جديد، من الشجاعة هكتور يف فدبَّت عدوِّه،
القتال يف منهما يسقط من أنَّ — األبطال يتعاهد كما — يتعاهدا أن النزال قبل إليه

.Deiphobos 69
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شعائر من به يليق ما له ليُقيموا أصدقائه إىل جثمانه يُسلِّم أن صاحبه عىل فَلُه رصيًعا
بني تعاهد يكون وهل وبينَه؛ بينَه اليوم تعاُهد فال حاسًما، رفًضا أخيل فرفض املوت،

وخراف؟ ذئاب بني أو وأُُسوٍد، رجال
يُصيبه فال رأسه فوق الرمح ويمرُّ جاثيًا، هكتور فهبط بُرمحه، أخيل ويقِذف
هكتور ويقذف رضبته، العظيم البطل ليُعيد أخيل، إىل الرمح وتُعيد خفيًة منريفا فتتسلَّل
ُرمًحا يُناوله أن «ديفوبس» بأخيه فينادي الهدف، يُصيب ال ولكنه بُرمحه، املرة هذه
«منريفا» أن لهكتور الحقيقة تُِرشق وهنا هناك، ليس إنه «ديفوبس»؟ أين ولكن جديًدا؛
ويهاجم ُحساَمه يستلُّ ولكنه محتوم، قضاءه أن ويُدرك فخدعتْه، الخيانة هذه حبكْت قد
ُعنقه يِرضب أخيل أنَّ غري الروح، يلفظ أن قبل البطولة من عمًال يأتي لعلَّه عدوَّه
طعاًما ُجثمانه يدع أالَّ قاتله إىل ويَرضع املهزوم، ويسُقط عليه، تقيض رضبًة بالرُّمح
الغضب يزال وال — يُجيبه أخيل ولكن سفائنهم، من اإلغريق يُطلقها التي الكالب تنَهُشه
اآلن، بلحمك وطعمُت إربًا، إربًا ملزَّقتُك إذن قلبي، أطاعني لو «وددُت — باديًا وجهه يف

كروب.» من وأْورثتَني ُغَصٍص من جرَّْعتني ما جزاء
قَدَميه ثقب فقد بعدوه؛ عدوٌّ يُنزل ما رشَّ أخيل به فأنزل نحبَه، هكتور وقىض
برأسها عدوِّه وُجثة رسيًعا، دفًعا الجياد ودفع الجلد، من بِرباٍط عربته إىل وثاقهما وشدَّ

اإلغريق. معسكر به بلغ حتى الرتاب، يف تتمرَّغ
عىل جالسان وهما هكتور، ابنهما مرصع الوالدة و«هكوبا» الوالُد «بريام» وشهد
األسوار خارج بِقَي زوجها أنَّ تعَلم تكن فلم «أندروماك» زوجته أما يرُقبان. السور ة قمَّ

الفضاء! يمأل األصوات ضجيج سمعت حتى ألخيل، طريًدا
خَدَمها، نادت فؤادها، اضطرب يِدها، من الغزل سقط ُصِعقْت، بُرِجها، إىل فصعدت

«تعالوا». صاحت املشئومة؟ الصيحة تلك وراء ما تعَلم أن تُريد إنها
ة قمَّ إىل الصعود عىل أعانتاها — أرادت كما — خادمتان وتِبَعتْها ثائرًة، ومضْت

امُلحتِشد. الجمع نحو امللهوف بَرصها وأدارت … الربج
أخيل. عربة إىل مشدوًدا قتيًال هكتورها فرأت

اإلغريق. سفائن حيث إىل — إكرام غري يف — يَجذبه
… وعي غري يف وسقطت قَدماها، وخار البهيم، الليل كأنها الغاشية فغشيتها
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الجنازة شعائر أقام فقد أخيل أما شديًدا. ُحزنًا الرصيع بطِلها عىل طروادة وحزنت
مبعوثًة «ثيتس» ه أمُّ إليه جاءت حتى األلعاب؛ لتكريمه وأقيمت «باتروكلس»، لصديقه
للطرواديني يُجيز وأن صنَع، ما كفاه فقد هكتور، عىل سخطه يمنع أن تأُمُره اآللهة من
الوالد «بريام» إىل «إيريس» اإللهة وذهبت للظافر. فدية ُمقابل فتاُهم جثَّة يسرتدوا أن
الشيخ عتَّم وما هكتور؛ ولِده جثمان بها يفتدي ألخيل فديًة يدفع أن تعرض املحزون
البطل أمام ُركبتَيه عىل وجثا خيمته، يف أخيل إىل وقصد الهدايا، أثمن حمل أن املكروب

ُمسرتحًما: ُمستعطًفا

ُمختلفني: هذا يف كنَّا وإن أبيك، مثل عجوًزا شيًخا «ارحم
الشقاء، عبء تحت يرَزح الذي البائس أنا

التَِّعستان وشفتاي قبل، من رجل تحته يرزح لم بما
هذا قال «! بُنَيَّ قتلت يًدا يلثُما أن عليهما

أخيل.70 قَدَمي عىل برأسه وانحنى

من ثيتس ه أمُّ إليه حملتْها التي للرسالة وطاعة بالشيخ، رحمة أخيل قلب فاهتزَّ
يوًما عرش اثنَي ومنَحُه هكتور، جثمان يحِمل أن لربيام وأِذن الفدية فقبل اآللهة، عند
الكريم، فقيده عىل الجنازة شعائر إقامة من الحزين الوالد ليتمكَّن القتال؛ فيها يِقف

لجدير. بها وإنه
يف ُدفن ذهٍب من وعاءٍ يف رماَده جمع ثم احرتق، حتى النار فوق الجثمان ووضع

القرب.

للتمجيد، موضًعا هكتور عدوِّه بجثَّة أخيل صنََعه فيما التالية األجيال يف اإلغريق يَر ولم
وما الشنعاء الغضبة هذه ألخيل قطُّ يغفروا ولم امَلوتى، بأجساد التمثيل يمُقتون ألنهم
ملأساته، بطًال أخيل من يتَِّخذ بعِده من املأساة كتَّاب من أحًدا تجد ال ولذا إليه؛ انتهت
طروادة أما هكتور. بجنازة اإللياذة وتنتهي املآيس. ألبطال تكون ما أصَلُح حياته أن مع
وبارس، أخيل موت عن شيئًا اإللياذة يف الشاعر يذُكر ولم بُنيانها، اإلغريق قوَّض فقد

الحصار. أثناء ُقِتال ولكنهما

أحيانًا. األصل واختْرصنا أحيانًا يسريًا ًفا ترصُّ الرتجمة يف فنا ترصَّ قد 70
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األوذيسية (2-2)

إىل بها وعاد «ِهلن» زوجته «منالوس» واستعاد اإلغريق، أيدي يف طروادة سقطت
زوجته لِبثَت الذي «يُولِيسيز» إال أوطانهم، إىل اإلغريق أبطال سائر عاد كما إسربطة،

«إثاكا».73 وطنه إىل عودتَه يرُقبان «تلماكس»72 وابنه «بنلوب»71
املغامرات هذه قصة هي واألوذيسية وغامر، خاطر ألنه عاد من مع يوليسيز يُعد لم
أما أغان؛ أربع عىل يشتمل جزءٍ كل أجزاء ستة إىل تقسيمها املمكن ومن وامُلخاطرات.
ُه أمَّ يخطبون جاءوا الذين مع عنٍت من «تلماكس» لقيَه ما حول فيدور األول الجزء
وإىل «بيلوس»74 إىل تلماكس لرحلة وصٌف الجزء هذا ويف وبمالها، بها ليظفروا «بنلوب»
ولم طروادة، سقوط بعد سنوات عرش ومضت املفقود. أبيه عن األنباء ط يتسقَّ أسربطة

خري. أو رشٍّ من أصابَه قد يكون أن عىس وما يوليسيز عن بجديٍد األنباء تأِت
إىل العودة طريق يف ُهم وبينا أتباعه، من جماعٍة مع عودته يف يوليسيز كان
إىل بحياتهم فأوَدوا األرباب، أحد يملكها ثريًة وذبحوا فادحة زلًة رجاله زلَّ «إثاكا»
إلحدى مسكنًا كانت منعزلة جزيرٍة إىل البحر فقذََفه وحيًدا، يوليسيز وبقي التهلُكة،
ج تتزوَّ أن وأرادت وأحبَّتْه بيوليسيز كالبسو وأُْعجبت «كالبسو»،75 وهي البحر، عرائس
يُمانع ال الرجل أنَّ يف لحظًة تُشكَّ ولم زوجته، وِبنِسيان بالزواج تُغريه فأخذت منه؛
ورفض رجاؤها خاب لكن الخالدة، البحر عرائس من زوجًة فانية بزوجٍة يستبدل أن
يفعل؛ فلم عناِده عن يقلع لعلَّه طويًال زمانًا جزيرتها عىل فأمسكتُْه زواجها، يوليسيز

الذي: الرجل عودة وطنه؛ إىل يوليسيز عودة ودبَّروا األوملب عىل اآللهة فاجتمع

البالد، َقِيصَّ جاب
أركانها، وقوَّض املقدَّسة طروادة عىل أتى أن بعد

الشعوب فيه تباينَْت عاَلٍم حول وطوَّف

.Penelope 71

.Telemachus 72

.Ithaca 73

.Pylos 74

.Calypso 75
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وأنماط، وأفكار عاداٍت من عَرف وكم رأي فكم
أحزان، من البحر ِة لجَّ يف القى وكم

لينجو املهاِلك كافح ما لَشدَّ
الوطن، إىل الطريق يف وبَصْحبه بنفسه

دفًعا. لها يستطع ولم األقداُر، َصحبَُه حطََّمت لكن

رسول — «هرمس» باإلله وبعثوا وطنه، إىل يوليسيز يعود أن ودبَّروا اآللهة اجتمع
تلماكس، أمام ُمتنكِّرة منريفا بدت نفسه الوقت ويف القرار. بهذا كالبسو يُنبئ — اآللهة

ومنالوس. نسطور أبيه: صديَقي من أبيه أخبار يستطِلع أن عليه وأشارت
أن الناس إىل ليطلبوا املدينة خالل بجوسون ُمنادين التايل اليوم يف تلماكس فأرسل
الحَرج، غايَة أحرجوه الذين ه أمِّ خاِطبي من تلماكس شكاة فيه يسمعون جمًعا يعقدوا
لهم تزُعم أعوام أربعة ولبثت وتُخادعهم، تُماطلهم الخاطبني هؤالء إىل بنلوب وأرسلت

غزَلها. الليل يف وتنُقض النهار يف تغزل وظلَّت زوِجها، ألبي رداءً تغِزل أنها
ليلتِقَي «بيلوس» إىل بها أقلع سفينًة لتلماكس وهيَّأت جديدة، هيئٍة يف منريفا وتنكَّرت
بأجاممنون الفتْك نبأ منه فعلم أبيه؛ عن شيئًا منه يعلم أن عىس «نسطور» أبيه بصديق
«تلماكس» «نسطوُر» ونصح أبيه. َغيبة عن شيئًا يسمع لم لكنه — نسطور أخو وهو —
أسربطة، إىل الفتى وذهب شيئًا، أبيه عن يعَلم لعلَّه أسربطة يف منالوس إىل يقصد أن
ثم مضت، جميلًة أياًما يبكون أصدقاؤه وأخذ وذَكَرتْه، فعرفته «ِهلن» ب التقى وهناك
يف يحمل طروادة يف الخشبي بالحصان جيء كيف السامعني عىل يقصُّ منالوس أخذ
اليونان أبطال وتُنادي ها بكفِّ وتقَرُعه حوله تدور ِهِلْن أخذت وكيف اإلغريق، أبطال جوِفه
يف وكانت للجواب، تَستفزَّه حتى زوجته صوت منهم واحٍد لكلِّ وتُقلِّد فواحًدا، واحًدا
أن لوال النداء، يلبُّون الحصان جوف يف امُلختبئون األبطال كاد حتى بارعًة األصوات تقليد
«منالوس» أنبأ ثم رادعة. شكيمة جميًعا لهم كانت جأٍش رباطَة يوليسيز زميلهم يف رأوا

«كالبسو». البحر عروس تسكنها التي امُلنعزلة الجزيرة يف أباه شهد أنه «تلماكس»

لريتيز76 ابن شهدت لقد
كالبسو، البحر عروس قرص يف

يوليسيز. أبو وهو Lacertes 76
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ُصحبتها، يف البقاء عىل أرغمتُْه وقد
الوطن. أرَض عيناه ُحرمت أن نادبًا انفكَّ فما

ان فيُقصَّ والثالث الثاني الجزءان وأما األوذيسية. من األول الجزء ينتهي هنا إىل
من رسول جاءها حني «كالبسو» أن ذلك الوطن؛ أرض إىل طريقه يف وهو مغامراته
أباحْت بلده، إىل يوليسيز يرَحل أن وقرَّروا األوملب عىل اجتمعوا األرباب أنَّ يُنبئها اآللهة
زوجته آثََر الذي الرجل هذا أمر من عجبت أنها ولو أرضها، يُغادر أن السجني ملعشوقها
لكنها عاصف؛ بحٍر يف زوجته إىل الرحلة خطر مع هذا الجمال. بارعة فتَّانة وهي عليها
بنبتون إذا والوطن، األهل نحو العباب يشقُّ هو وبينا يوليسيز. وأقلع سفينًة له أعدَّت
«سيكلوب»77 ابنه قتل ألنه ليوليسيز كارًها نبتون وكان — بعيد من يلمحه البحر إله
لكنه وطنه، إىل يعود ال حتى املكائد له ويُدبِّر الدوائر بيوليسيز يرتبَّص نبتون وأخذ —
ليوليسيز وأِذنوا غيابه ُفرصة اآللهة سائر فانتهز شأنه، لبعض أثيوبيا أرض إىل ارتحل
فنفخ بسفينته، امَلوج عىل يسبح امَلمقوت عدوَّه رأى حني هذا كلَّ نبتون أدرك بالسفر.
يف تنكَّرت «إينو» لكن اليمِّ. إىل وهوى يوليسيز سفينة ْت فارتجَّ عاتية، عاصفًة البحر يف
يوليسيز ورسا الرب. إىل آمنًا السباحة عىل يُعينه مسحوًرا قناًعا وأعارته بحري طائٍر هيئة
طارت وعندئٍذ النوم، يف وغطَّ منهوًكا رقد حتى مأًوى له يِجد يكْد ولم فيقيا،78 أرض يف
الحلم: يف لها وبدْت يوليسيز بأرضه رسا الذي اإلقليم ملك ابنة «نوسكا»79 إىل «منريفا»

الجميل الصباح أرشق ما ورسعان
الساحر القناع ذات «نوسكا» معه فنهضت

إعجابًا مألها ثناءٍ من ُحلمها يف رأتُْه ما نفسها ويف
غسلها: من فرغَن ا فلمَّ الثياب، بعض يغسلَن النهر إىل وصيفاتها مع وذهبت

امُلتأللئ وبالدُّهن أجسادهن، غسلن

.cyclop 77

.Phaeacia 78

.Nausica 79
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الكْدح عناء بعد انتعْشَن ثم جلودهن، ِبيض دلَّْكن
نوسكا وأخذت الطعام. بشهيِّ

… العذارى سائر مع العبًة تمَرح
عاليًا، صياًحا الكل وصاح

الرَّزين، يوليسيز الصياح مع فاستيقظ
يرى؛ كي الغصون خلف من فأطلَّ وأرسع

بِمثله، سِمع ما حساٍن صوُت فذاك
منظِره. عىل الشعر ناعماِت العذارى أنظار فوقعْت

مظهره، كان منظًرا أبشعه فما …
العباب، متِن عىل عب الصَّ الطريق أذواه قد

هاربات. العذارى وانتثر ملنظِره، ففزعَن
تُريم. ال مكانها يف وقفْت نوسكا، إال جميًعا فررَن

الفتاة، صدر يف الجرأة منريفا بثَّْت فقد
جوارحها، يف خوفها رعدُة فاحتبسْت
مت َصمَّ كأنما فيه تحُدج واقفة وظلَّت

فقال: جاء، أين ومن الرجل هذا َمْن تدري أن
ثيني؛ تُحدِّ أن مليكتي، أي هللا، نشدتُِك

األرباب؟ ساللة من أم أنِت أبَرش
اآللهة بني لك أجد فما السماء، آلهة من كنِت فإن

جوف. من ولدتْك «سنثيا»80 سوى شبيًها
األرض، سطح عىل بَرشٍ وليدة كنت وإن
الحياة! إىل أخرجاك بوالَدين ثالثًا فأنعم

لك، خطيبًا يكون ِلمن النُّعمى وأكرب
الزواج. لنرَي امُلتاللئ العنق هذا فيُْخِضع

القمر. إلهة وهي Cynthia 80
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وأن عاريًا، البحر من خرج ألنه الثياب، ببعض عليه تُنِعم أن يوليسيز إليها طلب ثم
وابتعدَن وثيابًا، طعاًما له فأحرضن وصيفاتها نوسكا فنادت املدينة. طريق إىل تَهِديَه

وحَده: جالس هو وبينما ثيابه. ويرتدي جسده يغسل حتى قليًال

قلبَها. بالفتنة تُهزُّ نوسكا عينا أخذت
قليًال، نزًرا إال الساعة حتى منه رأْت فما

اآللهة. جالل كأنه جالٍل عن شفَّ قليل لكنه

قرص إىل وصيفاتها يتبع أن الرجل فأمرِت األلسنة، تلوكها أن نوسكا وخشيت
وأقاموا اللقاء، أجمل فيقيا أهل ولِقيَه إكرام، محلَّ امللك قرص يف يوليسيز فحلَّ أبيها؛
عىل فيُقبل املرح قلبه إىل ليدخلوا الهدايا ومنحوه ُكربى، مأدبة له وأعدُّوا األلعاب، له
ما يُنشدهم امُلغنِّي أخذ العشاء مائدة إىل جالسون هم وبينما راضية. بنفٍس عشائه
الحصان من طروادة عىل اإلغريق هجمة بغنائه ويِصف دمار، من طروادة أصاب
لكنَّ وجهه، عىل عرباته سالت حتى يوليسيز نفس يف األثر أعمُق لذلك فكان الخشبي،
الناس يخطب فوِره من امللك فنهض امللك. سوى امَلسفوح الدمع ذلك يلحظ لم أحًدا
لِقيَه وما وطنه وعن نفسه عن يوليسيز فأعلن باسمه؛ لهم يبوح أن يف الضَّ إىل ويطلب
كثرٍي تجوال بعد إنهم فقال بلَده، قاصًدا طروادة غادر منذ ومغامرات مخاطرات من
كهف يف أتباعه من رجًال عرش اثني مع يوليسيز ونزل «سيكلوب»،81 جزيرة إىل جاءوا

قائًال: خاطبهم كهفه يف ووجدهم العمالق جاءهم ا فلمَّ سيكلوب،

البحار؟ تذَرعون جئتم أين ومن األضياف، أيها أنتم من
كاللصوص لتسطوا األرض، تجوبون أم جئتم، أللتجارة
السطو بهذا فتُعرِّضون املساكني، الغرباء الة الرحَّ عىل

واألحزان؟ للهمِّ وحياتكم للخطر، أرواَحُكم
— اآللهة بحق — نحن األحياء، أعظم يا «أنت
الحمقى، «أيها فأجاب: ضارعون!» لرحمتك

جبهته. يف واحدة عنٍي ذو عمالق :Cyclops 81
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عيلَّ لتُثِقلوا البعيد السفر هذا أجئتم
املصطنع! وُحبِّكم بأيمانكم

جوف، بإلهكم نبايل ال — السيكلوب معرش — نحن
هادئون. بمنأًى عنهم فنحن األرباب، من بغريِه وال

نزال.» إىل جوف أتحدَّى أن أُبايل ال إني بل

ألنه نائم وهو أقتَُله أن أستطع ولم ونام، رجايل من اثننَي «سيكلوب» التهم ثم
لظللنا العمالق هذا قتْلنا فلو بحمِلها، لنا ِقبَل ال ضخمة بصخرٍة الكهف مدخل سدَّ قد
من غنِمه قطيع «سيكلوب» أخرج الصباح جاء وملا املوت. يُدِركنا حتى الكهف يف ُسجناء
يُغادر أن وقبل الُكربى، الصخرة بتلك الكهف إغالق أحكم أن بعد يرعاها وراح الكهف
عينَه به نفقأ قضيبًا أعدْدنا غيبته ويف رجايل؛ من آخَرين اثننَي التهم غنمه مع الكهف

وأغلقه. الكهف ودخل قطيَعه يسوق املساء مع وعاد عاد، إذا الواحدة

ُجندي. من آخرين اثنني واختطف
العشاء. طعام يُِعدُّ وذهب

الكلمات. بهذه وخاطبته قوَّتي فجمعُت
نبيذ: من كأًسا — أحدِّثه وأنا — له وقدَّمت
وقال: فرشبه سيكلوب.» يا الكأس هذا «خذ

فهذا الجزاء؛ خري أُجازيك كي اسُمك «ما
«… اآللهة ُصنع إنه النهر، مع انساب لعلَّه الشهي الخمر

عنف: يف فأجاب أحد.» ال سيكلوب، يا «اسمي
ونام.» جميًعا. صحبك بعد سآُكلك أحد! «ال

َعينه. يف السنان وغيَّينا َحدَّه، أرهْفنا وقد القضيَب فأخذْنا
الرَّعد. كأنه بصوٍت يزأر فانتفض

لهم: فقال اإلثم، اقرتف من تسأل السيكلوب عشرية واجتمعت

بقوَّته.» ال بخدعته أحد) (ال بي فتََك «قد
نفسك؛ إال أحٌد بك يفِتك لم «إنك فأجابوه:

اإلله.» جوف هو األذى بك أنزل فالذي
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س وتحسَّ وذهابًا، جيئًة كهِفه يف فزمجر
الباب عند وجلس فأزاحها، الصخرة بلغ حتى

يُفِلت ال كي خروجها عند األغنام س يتحسَّ
إنسان. أْرساه من

بها وخرْجنا بطونها، أسفل يف أنفسنا وربطنا ثالثًا ثالثًا األغنام رَصْصنا لكنَّا
قائًال: ِصْحُت حتى احتوتْنا إِن فما السفينة، بلْغنا حتى ُمرسعني

سائل؛ سألك إن السيكلوب! «أيها
فأعماها، عينك فقأ من

الشيخ، لريتيز بن يوليسيز إنه فقل
يُدعى بات َمْن وهو إثاكا، وطنُه

املدن.» ُمخرِّب باسم
داٍو بصوٍت صاح هذا السيكلوب سمع ا فلمَّ

بأصدائه، حوله من الهواء هزَّ حتى
بصخرة فأمسك غضبُه واحتدم

… السفني نحو بها وألقى

البحر فهيَّج البحر، إله نبتيون أبيه سخط علينا أثار سيكلوب لكن نَجْونا، هكذا
العمالقة، أرض وصْلنا وبعَدها الريح، ربِّ مغارة بلْغنا ألٍي وبعد العاصفة، فيه ونفخ
عليها تُسيطر جزيرة أدرْكنا ثم ُسفننا، من واحدة سفينة إالَّ الهالك من تُفِلت لم وهنالك

الجزيرة: يجوبون زمالئي من جماعة فأرسلُت «سريس»،82

«سريس»، دار وهٍد يف الزمالء فأبرص
وأُُسود ذئاب جثمت بابها وأمام

عقاقري؛ من تملك بما «سريس» استأنَستْها
ُمستوحًشا، عاد أسَد وال منها ذئَب فال

.Circe 82
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تهزُّها، الضخام الطوال أذنابها ورفعْت
بأذيالها، األليفة الكالب تبصبص كما

واِقفني، الباب عند وظلُّوا أصحابي فُدِهش
مالئكيٍّا؛ رنينًا اإللهة صوت الدار داخل وسِمعوا

جميًال. رقيًقا غناءً غزلها تغِزل وهي تُغنِّي كانت إذ

فرآها الدار، خارج يرقبُهم ظلَّ إذ رئيسهم إالَّ فلبَّوا يدخلوا، أن اإللهة ودعتهم
رئيسهم جاء ا فلمَّ خنازير! هم فإذا السحرية بعصاها تهم مسَّ ثم الطعام، شهيَّ تُطِعمهم
وأعطاني اآللهة من رسول الطريق يف ولِقيَني ُمرسًعا، دارها إىل قصدُت بذلك يُنبئني

بعصاها: تني ومسَّ «سريس» فأطعَمتْني الدار ودخلُت ِسحرها، يَقيني ُعشبًا

بها ألفتك وهاجمتُها ُحسامي فسللُت
ُركبتَيها وثنَْت صاحت لكنها دبَّرُت، كما

، ُركبتيَّ بذراعيها واحتضنَْت سيفي، تحت
أنت «َمْن الغزيرة: الدمع تسفح وعيناها وقالت

أن بدَّ ال هبطَت؟ أمجاٍد أسالف أيِّ ومن
فأجبتُها: اء!» الشمَّ ة الهمَّ صاحب يوليسيز تكون

انزعي هيا سريس؛ يا ذكرِت َمْن «أنا
أصحابي، تغلُّ التي حر السِّ أغالل

كانوا.» كما أناًسا أصدقائي كرام وُردِّي

عاًما معها فمكثْنا امُلقام لنا طاب حتى ضيافتَنا، بعدئٍذ وأكرمْت أمرتُها، كما ففعلْت
أعالم من بكثرٍي التقيُت حيث األسفل العاَلم ُزرُت حتى املكان ذلك نُغاِدر ولم كامًال،
الطريق يف يُصادفنا أن عساه ا ممَّ حذَّرتْنا أن بعد سريس ْعنا وودَّ ماتوا. الذين الرجال
من يأكل جزيرًة بلْغنا حتى الخطر بعد الخطر يف نقع وظلْلنا ومخاوف، صعاب من
وأُهِلكوا، ربها كلمة عليهم ْت وحقَّ يذبحوها، أن أصحابي فهمَّ الشمس، ثريان ُعشبها

كالبسو. جزيرة يف وَرَسوُت وحدي ونجوُت

هدايا من معه ما بكل «إثاكا» وطنه إىل «فيقيا» ملك أرسله قصته، من يوليسيز فرغ وملَّا
بنا حلَّق أن بعد األريض، العاَلم هذا إىل يوليسيز مع نعود هنا وها له. أعدَّها سفينة يف
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أن «إثاكا» إىل وصل حني له بدَّ ال وكان واألرواح، اآللهة عاَلم يف ُمغامراته يقصُّ وهو
إىل يوليسيز ويِصل وانتقاًما. غريًة زوجته خاطبو يقتَُله أن خشية شديد بحذٍَر يدُخل
يكد لم ألنه يُداعبه، أو يُالِحقه ال الويف كلبه لكن كلبُه، إال األمر بادئ يعِرفه فال داره
فيُقابله مسكني، سائٍل هيئة يف داره يوليسيز يدخل ثم نحبه. يقيض حتى سيَِّده يعِرف
داره يف يُقاتله أن املقادير سخرية تشاء وهكذا وعنف. زرايٍة يف زوجته وخاطبو الخَدم

لينتقم. القَدر من ُمرَسل أنه َدَروا وما بها، لهم شأن ال قوم
املذبحة إىل أقرب هي معركة وأعدائه يوليسيز بني نشبت الحساب، ساعة حانت وملَّا
سيِّدهم عهد خانوا الذين بالخَدم تلماكس وابنة يوليسيز وأنزل والقتال، املبارزة إىل منها

بعد. فيما اليونان نفوس منها نفَرْت امُلر، االنتقام من رضوبًا
ُوسعها «منريفا» وتبذُل ذراعيه، بني ها فيضمُّ الوفيَّة، بزوجِتِه يوليسيز يلتقي وأخريًا
باألحزان مليئة طويلة أعواٍم من َقَضياه ما الزَّوجان قىض أن بعد اللقاء ليل لتُطيل

والصعاب.

والعواطف، للمشاعر تحريًكا أشدَّها العاملي األدب آيات بني تكون أن األوذيسية ولعلَّ
ومعارك دسائس من سلسلة فهذه اإللياذة، أختها من وأجمل أقوى موضوعها يف وهي

امَلملول. التكرار من كثري فيها اآللهة بني
تمسُّ وهي ونوازعها، البرشية الحياة دوافع عن جميل فتعبري يوليسيز ِسرية وأما

والنشاط. الحيوية مصادر منه وتَستثري الِفطري، شعوره اإلنسان قلب يف
يوليسيز وانتصار أخيل، من أفَحُل البطولة حلبة يف يوليسيز أنَّ ذلك إىل أضف
صربه نتيجة نرصه ألنَّ قلق؛ من شائبة تشوبها ال طمأنينة القارئ نفس يف يبَعُث
املفتولة. وعضالته القوي بجسمه أخيل به يظفر فوز من منزلة أسمى نرص وهو وذكائه،
فيه إنسان فهو القارئ؛ قلب عىل يستويل رسيع ع تنوُّ ومغامراته يوليسيز أعمال ويف

أعىل. إنسان إنه فقل شئت إن أو الصحيح، بمعناها اإلنسانية
وقد جميًعا. العالم آداب يف األدبية الشخوص أعالم بني شخصه يُخلَّد أن عجب فال
ماهًرا ره يُصوِّ «فرجيل»83 فهذا روها؛ فصوَّ الشعراء أقالم يوليسري شخصية استوقفْت
يف فيبلُغ سطور بضعة يف يوليسيز موت يصف «الجحيم» يف «دانتي»84 وهذا ماكًرا،

.Virgil 83
.Dante 84
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فأبدع «تنُسْن»85 اإلنجليزي الشاعر بالوصف وتناَوله كبريًا؛ ا حدٍّ والتعبري التصوير جمال
فرتجَمها اإللياذة، أصاب ما اإلنجليزية قرَّاء عند التوفيق من األوذيسية أصاب وقد وأجاد.

اإللياذة. ترجما كما «بوْب»87 ترجَمها ثم «تشابمان»86

ا حقٍّ — بجمالها تستمِتع أن أردت فإن واألوذيسية، لإللياذة ضئيلة ُخالصة فهذه وبعُد،
الدقيقة. الوافية تراجمهما يف أو أصولها يف قراءتهما سوى سبيٍل من لذلك فليس —

األلياذة وتُرِجمت اللغات، أكثر إىل وتُرِجَمتا العصور، كل يف األدباء إعجاب نالتا وقد
جمالها. من كثريًا فقدْت ولكنها العربية، إىل

البساطة، من فيهما ما إىل خالدة أدبية ُشهرة من وملحمتَيه لهومريوس ما ويرجع
والجمال. دق، والصِّ األسلوب، يف والقوة

وال إطناب، وال تَكلُّف، فال وإيجازه، ببساطته يؤثِّر لألحداث عرِضه يف فهومريوس
الطفل. كبساطة بساطة هي وإنما تعقيد،

منظر من يبكي فالولد الرضيع؛ وطفلهما وأندروماك هكتور موقف يف إليه انُظر
زيوس إلهي «يا ويقول: ويُقبله خوذته يخلع ثُم بكائه، من يضحك والوالد والده،
والقوة العظمة من بلْغتُه ما طروادة أهل بني ابني يبلُغ أن أدعوكم اآللهة، جميع ويا

لطروادة.» كبريًا ملًكا يكون وأن والشجاعة،
ينجو ال املحتوم القضاء إنَّ قائًال: يردُّها وهو زوجها، عىل ُمشفقًة تبكي والزوجة
عَن توقَّ إذ األشجان؛ وصيفاتها يف منظُرها فيُثري حزينة، بيتها إىل تعود والزوجة أحد. منه

الحرب. من سامًلا يعود أال
سهولٍة يف ُعرضت الناس، ولكل عٍرص كل يف تحُدث إنسانية عواطف هذه كل
النَُّقط إىل ه موجَّ كلُّه واالهتمام بسيطة، املوضوع بها ُعولِج التي والطريقة وبساطة.

للمأساة. األساسية

.Tennyson 85

.Chapman 86

.Pope 87
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وموت أخيل، كُخلُق واألحداث، األشخاص تصوير يف الفنُّ كان البساطة، وبجانب
أبيه. وموقف هكتور،

الخرب مطابقة بالصدق نعني ولْسنا ِصدقه، هومريوس شعر به امتاز ا ممَّ كذلك
اء، صمَّ آلًة ليس فهومريوس شعوره؛ عن التعبري يف الفنان إجادة به نعني وإنما للواقع،
موقف يف ترى كما يَحكيه، ما عىل شعوره ويُسبغ ه، يقصُّ بما الشعور كل يشُعر ولكنه

أخيل. من هكتور أبي
فالقارئ يتحيَّز، ال — يحكي فيما — بأنه ملحمتَيه يف هومريوس امتاز كذلك
يبتِعد ُمتجرًدا يقف هومريوس ولكن أخيل، عىل يعطف مما أكثر هكتور عىل مثًال يعطف
من عليه وما له ما منهما لكلٍّ ل يسجِّ أن الوحيد عمله وكان البعد، كلَّ النزاع هذا عن

تامة. رصاحة ويف يحُكم، أن غري
هو رائع فني جماٍل من أصولهما يف واألوذيسية اإللياذة قارئو يراه ما ذلك إىل

الطبيعي. الفطري والجمال البساطة جمال
اليوم. إىل لهما تزال ال التي الكبرية القيمة هذه واألوذيسية لإللياذة جعل هذا كل

لم تهذيبية قصيدة وهي واأليام» «األعمال ُمؤلِّف «هزيود»88 اليونان شعراء ومن
ِقوامها قصيدة وهي اآللهة»، «نسب أيًضا وله الشعر، من بيٍت ثمانمائة سوى منها يبَق
إىل يُنَسب الذي عر الشِّ سائر وأما اليونان. أساطري حول تدور الشعر، من بيٍت ألف
هزيود شعر عىل يحكم أن هذا يوِمنا يف ناقد يرتدَّد وليس األيام. بدَّدته فقد «هزيود»
طويلة قرونًا لِبثُوا أنفسهم اليونان أنَّ مع هومريوس، عظمة إىل ِقيس إذا الشأن بقلَّة
الالتيني الشاعر واتَّخذه والنبوغ، مو السُّ من واحدة منزلٍة يف هومريوس مع يضعونه
بما واأليام» «األعمال تُشبه التي «الريفيَّات» قصائده يف احتذاه أستاذًا «فرجيل» العظيم

املختلفة. السنة فصول يف الريف وأعمال الريف لحياة وصف من الكتابني يف ورد

اليونان عند الغنائي الشعر (3)

ال ونحن شعبي، غناء بها كان كما شعبي قصص اليونان ببالد كان العصور أقدم منذ
التي الفروض سبيل عىل ذلك يكون أن إال الظهور يف أحِدها أسبقية ندَّعي أن نستطيع

.Hesiod 88
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بأسبقية فنقول نُجازف أن نستطيع قد وهنا العامة. النفسية الحقائق إىل إالَّ تستِند ال
اجتماع وبعد الزمن، برتاخي إال ينشأ ال القصص ألنَّ ثم البرش، طبائع يف له لتأصُّ الغناء

ِذكرها. إىل القبائل أو الشعوب تعود أحداٍث
فني كأدٍب إليهما نظرنا إذا وأما شعبي، كأدٍب النوَعني هذين إىل نظرنا إذا ذلك
تفسريها يُمكن ظاهرة وتلك الغناء. عىل الشعري القصص أسبقية هو تاريخيٍّا فالثابت
محلَّه وحلَّ املالحم ِشعر فيها انقرض التي املراحل تتبُّع يمكن إذ التاريخية الناحية من

الغنائي. الشعر
سيطر قد املالحم) (شعر الفني القصيص الشعر إنَّ عام بوجٍه القول ويمكن
الثامن القرن إىل امليالد قبل عرش الحادي القرن (من قرون ثالثة اليونان بالد عىل
إىل امليالد قبل الثامن (من أخرى قرون ثالثة الغنائي الشعر سيطر ثُم امليالد)، قبل
القرن ومنذ والرابع، الخامس القرنني خالل التمثييل الشعر سيطر وأخريًا الخامس).
اليونان لبالد امَلقدونيني بغزو انتهت قد الحقيقي اإلنتاج عصور بأن القول يمكن الرابع

ُمُدنها. الستقالل وتحطيمهم
ُمناسبات ففي الغنائي؛ الشعر إىل إشاراٍت نجد واألوذيسية اإللياذة إىل برجوِعنا
كانوا ِديني نشيد وهو ،Pean البيان لنغمات الجند ترديد عن هومريوس يُحدثنا كثرية
َقتل عندما «أخيل» ُجند غناء مثًال لذلك نذكر آلهتهم. من غريه أو أبولو به دون يُمجِّ
إىل البيان نغمات عىل لنُعْد اآلكيني أبناء يا «واآلن طروادة. أبطال أشجع هكتور قائدهم
اإللهي، هكتور قتْلنا لقد عظيًما. مجًدا كَسبْنا لقد الجثة. تلك ساحبني الجوفاء ُسفننا
الرثاء أغاني إىل الشاعر يُشري وكذلك كإله.» يُجلُّونه طروادة أهل كان الذي هكتور
بريام بكى وعندما برتوكلس، صديقه بكى عندما وذلك «ترينوس».89 باليونانية اة امُلسمَّ
النساء من جوقة بكتُْه عندما وكذلك األسوار، أعىل من هكتور ولَدها هيكوبا وبكت
جثته أخيل ردَّ أن بعد ثانيًا وأندروماك وهيالنة هيكوبا املنزل: سيدات ثم أوًال امُلحرتفات
ديمودوكس90 هو ُمتجوِّل غنائي شاعٍر عن هومريوس ثنا يُحدِّ األوذيسية ويف بل أهله، إىل

الحياة. عىل إقبال فيه مِرح، بشعٍر قصورهم يف امللوك يُطرب كان الذي

.Threnos 89

.Demodocos 90
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عليه، سابق أو القصيص للشعر ُمعارص غنائي شعر وجود تؤيد فالنصوص وإذن،
انرصف وإنما يرويه، أْن وال الشعر، ذلك يُصوغ أْن عىل هومريوس يحِرص لم ذلك ومع

تكتِمل. لم نواًة كان الغنائي الشعر ألنَّ القصيص. الشعر كتابة إىل ُجهده
امليالد قبل الثامن القرن (من امليدية الحروب سبقت التي الثالثة القرون يف ثُم
اختفت فقد والعقلية، السياسية الناحيتنَي من اليونان بالد تطوَّرت الخامس) القرن إىل
أوضاع قلبَْت التي والهجرات الغزوات وكثَُرت هومريوس، بها تغنَّى التي القديمة امللكيَّات
ومن ديمقراطية. وحكومات أرستقراطية حكوماٌت نشأت امللكية أنقاض وعىل الحياة،
اإلحساس، أُرهَف واالنقالبات الحركات تلك وسط ويف استبدادية، نُظم حني إىل حنٍي
العبارة أو قوانينها، َفهم أو للعقل األشياء إخضاع يبغي التفكري ظ وتيقَّ الشخصية، ونَمِت

النفوس. يف تأثريها عن
الفردية، الشخصية ظهور األوىل نتيجتان: له كانت العامة الحياة يف االنقالب هذا
الشعر إىل الشعراء انرصاف يُفرسِّ ما النتيجتنَي هاتنَي ويف العقلية. الحالة نموُّ والثانية
كما شعره، يف نفسه يضع الغنائي فالشاعر القصيص؛ الشعر عىل له وتفضيلهم الغنائي
أو شعورية، انفعاالٍت نفسه يف فترتُك ه، بحواسِّ يُدركها التي الحياة واقع عن فيه يصُدر

أفكاًرا. بعقله ب تُرسِّ
الشعر يف تتمثَّل والغناء، القصص بني انتقاٍل مرحلَة نلمح أن نستطيع بعُد ونحن
امليالد؛ قبل الثامن القرن يف الراجح عىل عاش الذي هزيود كِشعر بالتعليمي،91 ى امُلسمَّ
والتسلُسل امُلنظَّمة املعرفة عىل الِحرص فيه واِضح اآللهة». «نسب ى امُلسمَّ فكتابه
عن يتحدَّث نجده واألعمال» «األيام اآلخر كتابه ويف الروايات، تضاُرب رغم املنطقي،
األخري الكتاب ويف واقعيٍّا، وصًفا اليومية الحياة ويِصف السنة، وفصول الحقول، أعمال
وتظهر بل َفهمها، يف وفلسفته الحياة يف آراؤه تظهر بوضوح؛ الشاعر شخصية تظهر
إىل واحتكامهما أبيهما تركة اقِتسام يف أخيه وبني بينه كالِخالف حياته، حوادث بعض

القضاة.
رسعان إذ عابرة؛ مرحلة والغناء. القصص بني مرحلٌة إذن التعليمي هزيود شعر

كافة. اإلغريق بالد يف السائد الشعري الفن هو وأصبح الغناء غَلب ما

.Didactic 91
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املوسيقى ولكنَّ القيثارة، بمصاحبة القصيص الشعر ينشدون اليونان كان لقد
بخْلق املوسيقى من يكتَُفون كانوا بل مقطًعا، مقطًعا عندئٍذ الشاعر تُمايش تكن لم
الشخصية األغاني يف ة وبخاصَّ — املوسيقى استخدموا فقد الغنائي الشعر يف وأما الجو،
النغمات، وتعدَّدت اآلالت فتعدَّدت وأعمق، أشمل استخداًما — الجماعية األناشيد ويف
فيما آلٍة كل استخدام إىل فِطنوا ولقد التفاعيل، يف مقطًعا تُمايش نغمة كل وأصبحت
قد كما آَخر حينًا والقيثارة حينًا الناَي يستخِدمون فرتاُهم موضوعات، من يُالئمها
نرى كما الشعر عىل املوسيقى تطغى أن دون ذلك وكل النرص، أناشيد يف اآللتان تجتِمع
من قريبة موسيقى فهي موسيقاهم، لبساطة ذلك اليونان استطاع وقد األوبرا. يف اليوم

الرشقية. موسيقانا
مصاحبٍة أيِّ دون القصيص الشعر فيه يُنشدون كانوا زمن اإلغريق عىل أتي ولقد
يُنشد ظل فقد بعُد فيما سنراه الذي الدقيق بمعناه الغنائي الشعر وأما موسيقية.
ثم أوًال الشعرية أوزانها هو املختلفة الغنائي الشعر ألنواع امُلميز وكان املوسيقى، مع

ذلك. بعد موضوعاتها
ذلك أعني ،hexameter السدايس بالوزن ى يُسمَّ فيما كله مكتوب القصيص والشعر
وأما القصص. يالئم رحب ُمطرد سهل وزن وهذا تفاعيل، ستِّ من فيه البيت يُبنى الذي
وهي موضوعاته، باختالف أوزانه تختلف وإنما واحد، وزن له فليس الغنائي الشعر

بموسيقاها. غنية متنوِّعة ُمعقدة أوزان بعُد
نوَعني إىل مه يُقسِّ أن يستطيع اليونان عند الغنائي بالشعر يُسمى فيما والناظر

كبريين:

.elegy – iambic poetry األيامبي والشعر اإلليجي الشعر (١)
ِقسَمني: إىل ينقِسم وهذا الدقيق. بمعناه الغنائي الشعر (٢)

.song فردية أغاٍن (أ)
.hymns & odes دينية وغري دينية جماعية أناشيد (ب)

وكلمة إليجي فكلمة الشعرية، األوزان إىل يشءٍ كلِّ قبل يستِند التقسيم هذا وأساس
نستطيع ما َوْحدتُه اإلليجي الوزن ُمعيَّنني: وزننَي عىل إالَّ تصُدق ال اليونان عند إيامبى
واآلخر التفاعيل سدايس أحُدهما بيتنَي: عن عبارة اإلليجي واملثنوي باملثنوي، نُسميه أن
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فَوْحَدتُه األيامبى وأما القصيص. الشعر تفاعيل من تقُرب فيه التفاعيل وطبيعة خمايس،
وآَخر قصري مقطٍع عن عبارة واأليامب إيامبية، تفاعيل ستِّ من امُلكوَّن الواحد البيت

طويل.
ونحن التبايُن، أشدَّ فُمتباينة موضوعاته وأما بوزنه، إال يتميَّز ال إذن اإلليجي ِشعر
لفظة أنَّ العلماء عند اليوم الراجح الرأي يكن وإن االسم، بذلك ي ُسمِّ ملاذا نعرف ال
هذا ألنَّ وذلك الناي، معناها كلمٍة من ة ُمشتقَّ أرمنية هي وإنما إغريقية، ليست elegy
إن — نستطيع بحيث الناي، بمصاحبة به يُتغنَّى نشأته أول يف كان الشعر من النوع
الحديثة العصور يف عليها غَلب وإن اللفظة وهذه الناي». «أشعار يه نُسمِّ أن — أردنا
لم اليونان عند فإنها الحب، يف تعثُّر أو أَلم أو مَلوٍت والشكوى والحزن الرثاء معنى
هي إنما إلينا وصلْت التي اإلليجية األشعار أقدم إن بل بذاته، بموضوع ص تتخصَّ

وحربية. حماسية أشعار
عند وأخريًا سافو، الشاعرة عند ثم أرخلوكوس، عند إالَّ نجده فال الرثاء، وأما

امليدية. الحروب أيام الِكيُويس سيمونيدس
«يقِذف»؛ أو «يرمي» معناه يوناني فعٍل من ُمشتق فاسمه األيامبي، الشعر وأما
بالشعر نُسميه أن نستطيع بحيث الهجاء يف الدافق الرسيع الوزن هذا استُعمل ولهذا
استُخِدم كما (الرتاجيديا)، املأساة يف الحوار يف بعُد فيما استُخدم قد كان وإن الهجائي،
عن النَّظر بْرصف — الوزن هذا من لَدينا الذي فالشعر ذلك ومع (الكوميديا)، امَللهاة يف
األمورجي؛92 سيمونيدس وشعر أرخلوكوس كِشعر الهجاء: يف كلُّه — التمثييل الشعر

امليالد. قبل والسادس السابع القرنني شعراء من وهما
الشعر من ليسا — الهجاء وأشعار الناي، أشعار — الشعر من النَّوعان هذان
أوائل يف صاحبتْهما وإنما دائًما، تصاحبهما لم املوسيقى ألنَّ الدقيق، باملعنى الغنائي
إنشاد، مجرَّد يُنَشدان وأصبحا امليالد، قبل الخامس القرن منذ عنها استقالَّ ثُم نشأتهما،

الدقيق. بمعناه الغنائي الشعر وبني بينهما اد النقَّ يُميِّز ولهذا

.Semionides of Amorgos 92
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واألناشيد الفردية األغاني غري يشمل ال الدقيق الضيِّق باملعنى الغنائي عر والشِّ
رة. امُلتأخِّ العصور حتى تُصاِحبهما املوسيقى ظلَّت اللَّذان هما النوعان فهذان الجماعية،
الجماعية، األناشيد شعراء وأما وألكيوس، وسافو، كربون، أنا هم: األغاني شعراء وأكرب

جميًعا. أكربهم بندار ثم الكيويس،93 وسيمونيدس باخليدس فزعماؤهم

الطريق أول يف فَجأتْنا اليونان، عند الغنائي الشعر عن الحديث ل نُفصِّ أخذنا ما إذا ونحن
بلَغْت مهما أحًدا، نِجد ال أننا فهي ُصغراهما أما األدب، تاريخ أصابَتا فاِدحتان خسارتان
عىل إيقاعي صوٍت يف اليوناني الشعر يقرأ أن يستطيع القديمة، اليونانية يف دراسته
الشعراء ُمعظم أنَّ فهي ُكرباهما وأما جميًال، صحيًحا بيانًا ووقفاته تفاعيله يُبنيِّ نحٍو
وإنما قليلة، نُبَذٌ إالَّ تُراثهم من يبَق ولم آثاُرهم، حت امَّ قد الُقَدماء اليونان من الغنائيني

شعرهم. يف وخلَّدوهم أثرهم اقتَفوا الذين الفحول تالميذهم من أشعارهم قيمة عرفنا

اإلليجي شعر (1-3)

اليونان قرائح به جادت ما كل الدهر لنا حِفظ لو أدبي تراث من أضخَمُه كان وما
السابع القرنني بني أثينا يف ظهر الذي الحكيم ع امُلرشِّ «صولون» فهذا الشعر! جيِّد من
من وهما قليل، إال أشعارهما من لنا يبَق لم «ثيوجنيس»94 وهذا امليالد، قبل والسادس
اإلغريق عند اإلليجي أن من ذَكْرنا أن سبق ما شعرهما من ويتَّضح اإلليجي، شعراء
بوزنِها تتميَّز كانت وإنما األوروبيني، عند اآلن معناها هو كما املرثية معناها يكن لم
أخالقية، نظرات كانت ثيوجنيس وعند وطنية سياسية صولون عند فاإلليجي العرويض.
ليمُقت ثيوجنيس إنَّ بل الفقراء، بؤس عىل والبكاء املوتى رثاء عن يكون ما أبعُد وهما

.Simonides of Ceos 93

به فانتهى السياسية. االنِقسامات خاض وقد مينارا، بلدة من وهو ٥٢٠ق.م. حوايل عاش :Theognis 94

معروف ألنه أضافوه، ملن — كارًها — املدح قصائد يُنِشد أن حالته واضطرَّتُْه والترشيد، النَّفي إىل األمر
بكربيائه.
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عليائه من ينِزل قد أنه ولو األنف، شامخ ُمعتز، أرستقراطي ألنه ويزدريهم الفقراء
أحيانًا. الفقراء عىل ليعطف

بيت: ١٤٠٠ من يقُرب ما منه وَصَلنا الذي شعِره من مثاًال وهاك

األصدقاء اختيار
أَْخَدانا؛ السوء ُعصبة من تتَّخذ ال : بُنَيَّ
إخوانا، الجاه أهل بني فالتِمس نصحتُك

نًا، وِخالَّ رفاًقا واتَِّخذهم ورشابهم طعامهم يف خاِلطهم
ونعيًما. لذَّة دْرِسهم يف إنَّ العظماء، وادُرس

ُرجحانًا، العقُل منك يزَدْد الجاه ذوي صاحْب
حرمانًا. الِحجى تُحَرم السوء أهل وعاِرش

أيًضا: شعره ومن

فقِره عىل فقريًا تلُم ال
َقتَّال. ُمدِقع فقٍر من تَْسَخَرنَّ ال

خاٍل؛ بجيٍب حالُُه ساءْت من عىل تَنِْقَمنَّ ال
امليزان، قوائم يوٍم بعد يوًما ينِصُب زيوس إن

بالحرمان. هذا عىل ويقيض العريَض املاَل هذا فيمنح

أيًضا: شعره ومن

يشعرون ال األموات
املراقِد. َفْخَم البايل لَعظمي أُريد ال

راغد؛ عيٍش يف الحياة أقيض أن وأُوثُر
الجالِمد، وُصْلُد الفراش َوثريُ الجثمان لَدى فسواءٌ

الشدائد. األشواك من بخرٍي املوتى عند الناِعم البساط وما
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األيامبي الشعر (2-3)

يُستخَدم الذي الوزن ُمبتكر ولعلَّه «أرخيلوكوس»،95 اليونان عند األيامب ِشعر أئمة ومن
شعراء من و«بوب» «دَريدن»96 أوزان ما حدٍّ إىل يُشِبه وزن وهو الهجاء، قصائد يف
آثار موِجه يف أغرق قد الزمن ولكنَّ الالذع، الهجاء أشعار من أنشداه فيما اإلنجليز
علة الشُّ تلك فيه ر ِلنتصوَّ الباقي، القليل من ألنفسنا ره نُصوِّ أن وعلينا «أرخيلوكوس»،
اليونان شعراء من كثريٌ قلَّده الذي الفخم اللفظ وذلك «هوراس»، أعجبت التي الحماسية

والالتني.
الجميلة: القصيدة هذه وله األمورجي، سيمونيدس الهجاء شعراء ومن

النساء بضعي
ُمختلفات، النساء طبائع الخلق عند هللا َجَعَل

خنزير، من هللا أخرَجها كأنما إحداهنَّ فجاءت
واضطراب، فوىض يف الدار يف بنُوها يَرسح

ُمتباينات، القذر من أشكاٍل يف يتمرَّغون األرض عىل طرحى وتراُهم
امُلتهدِّل وثوبها أقذارها يف تَراها بينا

شحم. عىل شحًما وتزداد حظائرها، يف الخنازير تمَرح كما تمَرح
∗∗∗

شعراء أعظم ويُعترب Paros باروس مدينة من وهو ٦٥٠ق.م. حوايل أرخيلوكوس عاش :Archilocus 95

وهي Thasos «ثاسوس» يف رحاله حطَّ حيث وطِنه مُلغادرة اضطرَّ وقد الهجائية، قصائده يف «األيامب»
هجرته يف معه وكان خنزير.» ظهر كأنها البحر يف تعلو األديم وْعرة جرداء، خبيثة «جزيرة قوله حدِّ عىل
يُلقي أن الشاعر فيها اضُطرَّ ثاسوس جزيرة أهل مع معركٍة يف اشتبكوا وقد األرشار، ِسفلة من جماعة
بعض يف بالُجندية واشتغل الجزيرة وغادر جيدة. ُفكاهات الحادثة هذه يف وله الفرار. إىل ويعَمد سالحه

املواقع. إحدى يف ُقتل حتى آخر، آنًا وبالقرصنة آنًا، الجهات
.Dryden 96
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ماكرة؛ ثعلبٍة من هللا أخرجها كأنما وأخرى
يشء، عن تغُفل ال ُمحيطة؛ أمٍر بكلِّ فهي
عليمة، خبرية يشء بكل خريًا. أو كان ا رشٍّ

واألذى، ِّ بالرشَّ تنطق كم
ُقلَّبًا. طبيعتها ُجبَلت هكذا الخري: تفعل قد لكنها
∗∗∗

ونشاًطا، حركًة الكلبة هي كأنما وأُخرى
خافية، كلِّ عن وتكشف يشءٍ كلَّ تسَمع أن يُشوقها

ُمتطلِّعة، فاحصًة املكان أرجاء تُجوس
لسانها، بالسوء أطلقت شيئًا تِجد لم فإن

زوِجها، َوعيد فيها يُجدي ولن
أسنانها، فيُحطِّم عليها يُْلقى َحَجٌر وال الغضُب، يُْسِكتُها وال كالَّ

عطوف، بكفٍّ مسٌح وال طيبة كلمٌة تُجدي وال
غريها، ضيافة يف وهي بل

ونباِحها. صياِحها يف كالكلبة تظلُّ
∗∗∗

امرأة، األرض تُراب من السماء آلهة وصاغت
زوجًة، للرجل نقصها عىل َمتْها قدَّ

ا، رشٍّ وال عرفت خريًا فال الِعلم، يُعوزها
تأُكل، أْن إال واجبًا عليها تعرف وال

فارتعشت، الشتاء برُد لفَحها إْن
تَصطيل. النار نحَو نفسها تُزحزح فلن

∗∗∗
طبَعني، ذات كالبرص ُخلقت وأُخرى

ضحوًكا، ُمرشقًة تراها فيوًما
ثناء، ِخر يدَّ لم غريب دارها يف رآها إْن
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وسناءً ظرًفا ِمثلها األرض وجه عىل ليس قائًال
إليها والنظر منها نُوِّ الدُّ عىل تقوى فال تعبس ويوًما

جنون؛ من َمسُّ عندئٍذ ها َمسَّ فكأنما
جرائها، مع الكلبُة تكون كما غضوب

السواء، عىل الجمَع ِنقمتها تُصيُب حقود
واألعداء، األصدقاء به يتعثَّر حَجر كأنها

رحيم، هدوء يف تَسكُن قد كالبحر، ولكنَّها
تَُحدُّ ال بهجٌة حني للمالَّ هو الصيف، يف كالبحر

جنون، إىل السكون ينقلب قد ثم
الرعود، َدِويَّ بموِجه فيُدوِّي

ُقرباها، ذوي عىل تحنو املرأة هذه مثل
تقلُّبه. يف باليمِّ َشبيه وطبعها

∗∗∗
لحائزها! فطوبى دارها؛ يف نحلًة تراها وأُخرى

ُمستَقرٍّا أخالقها يف اللَّوم يِجد لن
خصيبة، ُمنتجًة الحياة تجعل فهي
نبيل، مجيد كلَّ بنيها من وتُنجب

زوجها، حب يف الشيخوخَة تبلغ حتى
ِلداتها، بني أحدوثٍة ِطيَب األيام مرِّ عىل وتزداد

الطيِّبات بركاته من هللا عليها ويُفيض
النساء، بني املكث يف متعًة تجد ال إنها
الرجال. ولقاء الحبِّ يف يتحدَّثن حني
لزوجها، هللا من نعمٌة املرأة هذه مثُل

وِحكمة. فضًال أكثرهنَّ الزوجات بني وهي
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الفردية األغاني (3-3)

وما «سافو»،98 أنشدته وما «أْلكيوس»،97 أنشده ما الفردية األغاني يُمثل ما خري ومن
ما فذلك مجيًدا شاعًرا كان ألكيوس أنَّ أما شعره. أكثر ُفقد وقد كربون»، «أنا أنشده

شعره. يف نَسِقه عىل جرى الذي العظيم الالتيني الشاعر «هوراس»99 به يشهد
قبل السادس القرن يف كانت أنها ذلك فدليل بارعة، رائعة كانت «سافو» أنَّ وأما
األغاني ومْهد اليونان جزر إحدى الزبوس، يف للشعر مدرسة بزعامة لها ُمعرتًفا امليالد

الُقدماء. يذُكر فيما
لها كان وبما كعبها، بعلوِّ لتنطق نظمها من لنا بِقيَت التي القليلة األشعار وإنَّ
أعنُي يف «سافو» كانت وقد وجحيمه. الحب بنعيم شديد وإحساس حادة عاطفة من
أساطريهم يف أصبحْت ما ورسعان هومريوس، صفِّ يف وضعوها مجيدة شاعرًة اليونان
أو ابتكرتُْه الشعر أوزان من وزٌن باسمها ي ُسمِّ ولقد واألخبار. األنباء حولها تُحاك بطلًة
شعراء من لكثرٍي نموذًجا كان ايف» «السَّ الوزن وهذا الكمال؛ حدَّ به فبلغت هزيًال وجدتُْه

هوراس. وبخاصة الالتني،
«سافو». شعر من بمثاٍل نتبعه ثُم «ألكيوس» شعر من مثاًال لك نسوق ونحن

الرشاب: أغاني من أشعار يف ألكيوس قال

عاتية، رصٌرص السماء وريح هامية، ُمزنُُه «زيوس» إنَّ
الجارية. مياهها دت تجمَّ األنهار ويف

َجذَْوتَها؛ للنار ع َجمِّ ُقوَّتَها؛ العاصفة من َهدِّئْ

والداخلية، الخارجية الحروب يف حياته وأنفق امليالد، قبل السابع القرن نهاية ألكيوسيف عاش :Alcaeus 97
أنفق عاًما، عرش خمسة عنه وغاب لزبوس» «جزيرة وطنه ألكيوس غادر أوزارها الحرب وضعت وملا
إليه. ُمنتميًا كان الذي السيايس الحزب هزيمة بعد وطنه من نفيه بسبب مأجوًرا جنديٍّا مرص يف بعضها
النساء، من أدبية جماعة كوَّنت أنها واألرجح أللكيوس، ومواطنة ُمعاِرصة سافو كانت :Sappho 98

ويف روما يف علنًا سافو شعر من كبري جزء أُحرق وقد األدب، بدراسة امُلشتغالت ومنهن الشاعرات منهنَّ
قوٍة من فيه ِلما األخالق. يف سيِّئ أثر له يكون أن عندئٍذ األمر أولو َخيش إذ ١٠٧٣م، عام القسطنطينية

المرأة. امرأة به ه تتوجَّ الُحب عن التعبري يف وعنٍف
.Horace 99
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صفوتها، الصهباء من — تشتهي كما — امُزج
الجبني منك ق طوِّ ثم
رياحنَي. من بأكاليَل

لألشجان؛ القلب تُْسِلَمنَّ ال
أحزان؟ من ترتجيه خري أيُّ

الدواء: هذا غري صاح يا للداء ليس
تنتيش.100 حتى الخمر فاْحتِس الخمر؛
امِلصباح؟ انتظاُرَك فيَم هيا! الرشاب إىل
الصباح.101 ويدَهُمك ساعة إالَّ يبَق لم

الكبار، خام الضِّ منها واخَرتْ الكئوس هات
الجدار، فوق املشاِجب من تََدلَّت هي ها

حفيًدا، «باكوس»102 أنجبا و«زيوس» «سمىل» إنَّ
جديًدا، َخْلًقا الخمر لذيذَ الحفيد فخلَق

وسقاها، لإلنسان هيَّأها ثم
وسلواها. بَْلَسَمها لُهموِمه فكانت

ِمثليها؛ املاء ومن َقْدًرا الخمر من واجعل باملاء: اقتُلها
نهايتها، حتى ُمْرتَعًة األقداح وامأل
تراني حتى وانتِظر قدًحا وأعِطني

الثاني. م فقدِّ حَسوتُه،

نواس: أبي كقول هذا 100

هموُم تكوَن ال حتى بكأِسك فداِوها الهموم منك خطرت إذا

نواس: أبو يقول ذلك يف 101

قريب لَديه يبغي الذي وكل فأناره له بِمصباح وجاء
سيغيب ُملِكه عن الدُّجي فإن بائًعا كنت إن هاِت أِرْحنا، فقلت

اآللهة. كبري زيوس ابن وهو اليونانية األساطري يف الخمر إله هو باكوس 102
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فنَّانة: ليست ألنها ستُنىس امرأٍة يف قالت سافو. شعر من مثال وهذا

صفيٌة
ُجثمانًا، املوت جمود يف سرتُقديَن غًدا
َجنَانا؛ يُثري أو لسانًا يُحرِّك ال وِذْكُرِك

َفيْنَانا، ُغصنًا الفنِّ دوحة يف تكوني لم إذ
الجحيم جنبات يف ستكونني بل

دين. امُلصفَّ ُزمرة ويف
حبيب.103 ظلٌّ ظلَِّك يُصاِحب لن

املساء
بساكنيها، الديار إىل ُعْدَت قد مساء، يا إيٍه

ودانيها؛ قاِصيها األرض، يف الفخُر بَْعثََرُهم أن بعد
والنعجات، بالِخراف ُعْدَت الحظائر فإىل

األمهات. صدور إىل البنني ورجعَت

عىل غناءه أدار فقد شذرات، إالَّ ِشعره من لنا يبَق لم الذي «أناكريون»104 أما
لفظه ة ِرقَّ كانت وقد سافو. شعر من عاطفة أقلُّ ولكنه رقيق، أسلوٍب يف والخمر الُحبِّ
أسلوبه، يف شعًرا أنشدوا ُمقلِّدون له كان وقد وامُلحدثني، اليونان الشعراء إعجاب َمبعَث

ُمتالحقات. قرونًا خطأ له يُنَسب فظلَّ أسماؤهم، وضاعت
األشعار تلك ويرتجمون يقلدون إنما امُلحدثني من وُمرتجميه ُمقلديه أن والعجب

الصحيحة. أشعاره إىل يرجعون ا ممَّ أكثر املنحولة،
اسمه ديوان يف ُجمعت قد املنحولة القصائد هذه من مجموعة أن والحق
العظيم. الشاعر هذا إىل النسبة تستحقُّ بحيث والروعة الَجمال من وهي «أناكرونيات»،

األصل يف اليشء بعض األخرية األبيات اختلفت وإن فعرَّبْناها اإلنجليزية يف الرتجمة وردت هكذا 103

اليوناني.
(٥٦٣–٤٧٨ق.م.). Anacreon 104
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منها: مثاًال وهاك

الشيخوخة
إيلَّ ويخطو الحلو الشباب يعود لن

ن، الخالَّ أصدَق يل كان أن بعد
، كتفيَّ فوق رأيس وابيضَّ
العاِرضان منِّي ابيضَّ كما

أسناني. بنيان اليوم تحطَّم لقد وأسناني؛
قليًال، إالَّ أبقيُت ما ُعمري، َسَلْخُت

اللذَّات، نعيم فيه أَستمِرئ
َوِبيًال، تمزيًقا الشكوك وَمزَّقتْني
واحرستاه، وعوييل لهفتي وبقيت

األموات! مراِقد أعمَق ما أال
يحزنون! وال يرقدون ما أعمق ما

أسبابها، العودة إىل بهم تقطََّعت وقد
يملكون يعودوا لم ُصُعًدا َرج الدَّ وعىل

إيَابها؛ بني الطريق يسلكوا أن
يرقدون! السحيقة الهوَّة يف فهم

الطابع من فيها وغريهما، و«سافو» «أناكريون» أنشَدها التي الغنائية القصائد إنَّ
ورصخة الحزن أنََّة فيها تلمس إذ فردية، عاطفة عن تعبري فهي كثري؛ يشء الشخيص
يف الشاعر ه يحسُّ كان مما ذلك وغري األسف، وإشفاق الرسور ضِحك فيها وتسمع األلم،

الشخصية. حياته

الجماعية األناشيد (4-3)

تُعرب وهي الناس، من مجموعة لتُغنيها قارضوها قرَضها فقد الجماعية األناشيد وأما
التي املجد وأناشيد الدينية الرتاتيل ذلك أمثال ومن فرد. عاطفة ال جماعٍة عواطف عن

الظافرين. لألبطال تَُغنَّى كانت
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أنها إال قاِرضيها، بطبائع مطبوعة شكٍّ بَغري تكن وإن القصائد، هذه فأمثال
الحياة عن تُعرب وإنما اليومية، حياته يف الشاعر تجربة تمسُّ ال موضوعها حيث من
الغنائي عر الشِّ من الرضب هذا شعراء وأعظم به. تُحيط التي واالجتماعية الدينية
القرن يف عاشوا وثالثتُُهم و«بندار»107 و«باخليدس»106 الكيويس»105 «سيمونيدس هم

امليالد. قبل الخامس
من مدَحُه أراد من إىل بها ه يَتوجَّ املدح قصائد يف أجاد فقد «سيمونيدس» أما
املقارنة سبيل عىل ليعِرضه املايض أبطال من بطًال يذُكر أن طريقته وكانت العظماء،

األولني. أساطري من كثريًا أشعاره لنا َحِفظت فقد ولذلك املمدوح؛ بالعظيم
شعره: من أمثلة وهذه

ترموبويل يف اإلغريق موتى
األمجاد، العظماء َلِمن «ترموبويل» رصعى إنَّ

غاية! أسماها وما نهاية، أَرشَفها فما
اللحود، لهؤالء تَُشقُّ ال إذ مذبح، تحت هنالك رقدوا

النائحون، الراثون مراقدهم يَغىش وال
املاِدحون، الذاِكرون إليهم يحجُّ إنما

مجيد، ُقرباٍن من أعظَمُه ما
امُلبيد! الزمان يُْفنيه ولن الصدأ، يطِمَسه لن
ومراقَد؛ ُمستقرٍّا لألبطال باتت أرٌض ُقدِّست
معبًدا، له اإلغريقي» «الَرشف أقام هنا فها

دا: يَُمجَّ أْن جدير رجل عى الرصَّ بني هنا وها
أسربطة ملوك سليل «Leonidas «ليونيداس

النواصع كالآللئ األعقاب خلَّف الذي
وُشهرًة؛ شجاعًة

.Simondes 105

.Bacchylides 106

.Pindar 107
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الدهر عىل باٍق فاسُمه
عرص. بعد عٌرص يتواَرثه

الفضيلة إىل الصعود
الرُّواة: قال الفضيلة عن

ُمْرتقاه، صعب جبٍل عىل إنها
ُحماة، لها امُلقدَّسات الجنِّ وعرائس

يراه، أن إلنساٍن هيهات ِحرٍز يف ووجهها
ًدا، ُمَصعِّ الطريق شقَّ رجًال إالَّ

ُمْجهًدا، وقلبًا ُمضنيًا نَصبًا يُبايل ال
امَلرَقدا. ذاك بالبأس يبلُغ حتى

قرب
خاِلدون بالذِّكر إنهم يرقدون، دعُهم هنا ها

قابضون، الرِّماح عىل وهم «تيجيا»108 سبيل يف قَضوا قد
الُحماة، الليوث لِحُصونها كانوا
الرُّعاة. الُحرَّاس لُقطعانها كانوا

وتاًجا، إكليًال «هالس» ُحرية اتَّخذوا
فأفواًجا؛ أفواًجا الَوغى َحومة يف واندفعوا

األيام، عىل باقيًة «هالس» لتظلَّ
الرُّغام. ُغبار إكليَلها ر يُعفِّ فال

قصائده أروع ومن للظافرين. تُغنَّى األناشيد شعراء من فكان «باخليدس» وأما
اإلغريق كان وقد األوملبية. األلعاب حلبة يف بْق السَّ كَسب جواد تمجيد يف قاَله نشيد
ليس ا ممَّ الدينية، العبادة وفيها الوطنية الروح فيها نظرًة البدنيَّة الرياضة إىل ينظرون

امُلحَدثني. نحن عهد به لنا

.Tegea 108
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وقد «بندار»، والنرص القلب مواقف يف تُقال التي الجماعية األناشيد شعراء وأعظم
األوملبية األلعاب حلبات يف الغالبني السابقني تمجيد يف ِقيلت كاملة قصائد أدبه من لنا بِقَي
األناشيد أصبحِت شعِره، من بَِقَي ما وكثرة «بندار» ولعظمة املباريات. من شابهها وما
جوقة تُغنِّيها كانت الرضب هذا من الغنائية والقصيدة باسمه، تقِرتن الحديثة العصور يف
اليمني من الراِقصني حركة تُالزمها القصيدة من فمقطوعة حلبة، يف الرَّقص من نوع يف
املقطوعة ويف اليمني، إىل اليسار من حركة تُالزمها تِليها التي واملقطوعة اليسار، إىل
عدًدا قصيدته يف الشاعر يُكرِّرها الثالثية الوحدة وهذه سكون؛ يف الراقصون يِقف الثالثة
الشعر يف ا هامٍّ قالبًا الغنائية للقصيدة الفني البناء هذا أصبح وقد يشاء. كما املرات من
عن املوضوع حيث من كثريًا تختلف اإلنجليزية الغنائية القصائد أنَّ ولو اإلنجليزي،
«نشيد وعنوانها: «شيل»109 قصيدة اإلنجليزي الشعر يف األغاني هذه أمثلة ومن اليونانية.
«سْونربْن»:111 وقصيدة العندليب» «أغنية وعنوانها «كيتس»110 وقصيدة الغربية» الرياح
أصَلها تُشبه كلها فهذه ولنجتن»؛ «الدُّوق «تِنُسْن»112 وقصيدة امليالد» عيد «نشيد

العاطفة. جدِّ من فيه وما القصيدة موضوع َوقار وهي رئيسية نقطٍة يف اليوناني
حسب مجموعات أربع يف موزَّعة نشيًدا وأربعون أربعٌة بندار شعر من وَصَلنا ولقد

فيها: ِقيلت التي األلعاب نوع
بجزيرة «أجرجنتوم» مدينة أمري لزينوقراط تمجيًدا قاَله أناشيِده أحد هو وها
كتب قد الشاعر أنَّ والراِجح املذكور. األمري ابن «تراسيبولس» إىل ه ُموجَّ والنشيد صقلية.

قال: األمري. موت بعد قصيدتَه

اليسار): إىل اليمني من تتحرَّك وهي الجوقة تُنشدها األوىل: (املقطوعة
الذهبية الوحي ربَّات عربة إىل صعدوا الذين الُقَدماء إنَّ تراسيبولس! أي
الحلوَة أناشيدهم يُطِلقوا أن عن يتوانَوا لم النبيلة، القيثارة بأيديهم ليأخذوا

.Shelley: Ode to the West wind 109

.Keats: Ode to the Nightingale 110

.Swinburne, Birthday Ode 111

.Tennyson, Duke of Wellington 112
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إىل امُلحبَّب َشبابهم يدعونا الذين أولئك الشباب،113 لجمال تمجيًدا كالعسل،
امُلِرشق. العرش ذات اإللهة بأفروديت نحلُم أن

تكن لم أجرية.114 وال جِشعًة تكن لم ذاك إذ الوحي ربَّة إن
أغانيها تكن ولم وجهها، عىل القصة من قناًعا تَضُع «تربسيكورة»115
الكلمة تلك نقبَل أن إىل تدعونا هي فها اآلن وأما باملال، تُباع الُحلوة العذبة

«أرجوس»: أبناء أحِد كلمة الحق، من القريبة
وأما ماله. فقد ا َلمَّ أصدقاءه َفَقد عندما قالها الرجل.» هو املال. «املال.
وهبَُه الذي النرص هو أحد، يجهله ال بنٍرص أُشيد إني حكيم. فَرُجل أنت
بإكليل ج ليُتوَّ األربعة، الخيول ذات لعربته، مكافأًة لزينوقراط «بوسيدون»

اآلس.
اليمني): إىل اليسار من تتحرَّك وهي الجوقة تنشدها الثانية: (املقطوعة

ومن «أجرجنتوم»، فخر فيه د مجَّ النابه، العربات سيد اإلله فيه د مجَّ لقد
أيًضا. هنالك النرص وهبه حيث «كريسته»، يف بعنايته أبولون رمَقه قد قبُل
عىل مأخذًا يجد ولم األماجد، «إركتيوس»116 أبناء حظوة نال فة امُلرشَّ أثينا ويف
نيقوماخوس «نيقوماخوس»،117 السائق يد العربة، قيادة يف املاهرة اليد تلك
الذي وهو األعنَّة. لها أطلق الجدُّ جدَّ إذا حتى حرارة، يف الخيل ساط الذي

يتغنَّى هنا فهو النشيد. بهذا قلنا كما الشاعر بَعَث قد وإليه املمدوح ابن تراسيبولس إىل إشارة 113
والُحب. الجمال إلهة بأفروديت نحلُم أن عىل يحِملُنا الذي الجمال ذلك تراسيبولس؛ عند الشباب بجمال

الشاعر. سنِّ يف كان الذي لرتاسيبولس ُمحبٍّا صديًقا الشاعر كان ولقد
والِحرص بالجشع اتُّهم الذي ألكيوس» «سيمونيدس وُمنافسه ه بُمعاِرصِ هنا يُعرِّض الشاعر أنَّ الظاهر 114
أن يُريد هنا ولكنه أناشيده، عىل أجًرا يتقاىض كان كذلك «بندار» أنَّ الثابت وِمن ممدوحيه. ِصالت عىل

فُمرتِزق. ُمناِفسه وأما صادق فهو ُمنافسه؛ مديح وبني َمديحه بني يُفرِّق
اليونان. عند الرقص ربة هي :Terpsychara 115

الخرايف. األثينيني أحد هو إركتيوس: 116
بل بأنفسهم، يقودونها يكونوا لم العربات أصحاب األمراء ألن وذلك العربة، سائق هو نيفوماخوس. 117

خلفه. جالس العربة وصاحب بيَديه واألعنة العربة ُمقدَّم إىل يقف سائًقا يتَّخذون كانوا
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«زيوس»، إىل القربان وحاِملو األلعاب مواسم رسل «األليُّون»،118 بِذكره شاد
الذهبي النرص اه تلقَّ عندما الجميلة أصواتهم حيَّتُْه لقد كرمه، بَلوا عندما وذلك
لِقَي لقد األوملبي. «زيوس» حرم ندعوها التي البالد تلك ببالدهم. فخذَيه عىل
— تراسيبولس! — قصوركم إن آه! خالًدا. مجًدا «أبنسيديموس» أبناء هنالك

املجيدة. األناشيد عنها تنقِطع وال املحبوبة، الوالئم تجهل ال
ساكنة): وهي الجوقة تنشدها الثالثة: (املقطوعة

بهم ر تتوعَّ وال بالصخور، يصدمون ال «الهليُكون»119 عذارى رسل إن
العذارى. هؤالء هدايا حاِملني الرجال، من النابهني إىل ون يخفُّ عندما السبل
العذب، النفيس بكرِمه زينوقراط وَصل حيث بسهامي أصل أن أستطيع ليتني
تربية أحب لقد بإجاللهم. مواطنوه حاطه لقد كافة. الناس وراءه مخلًِّفا
بشاشٍة يف الوالئم دائًما أقام لقد أعيادهم. يف اإلغريق تقاليد يُساير لكي الخيل
أن عىل مائدته حول تهبُّ التي الكرم رياح يوًما تحِمله ولم لآللهة. تمجيًدا
ضفاف حتى يُبحر الشتاء ويف «فاسس»، حتى يُبحر الصيف يف ِقالعه. يطوي
«تراسبولس» واجب من كان البرش، حول تهوم الحسد آمال كانت وملَّا النيل.
إىل تهوي األناشيد هذه يرتك أال عليه أبيه. ببطولة اإلشارة عن قطُّ يمسك أالَّ
— نيكاسيوس!120 يا — لك أُحمِّ خامدة. تنام لكي أكتُبها لم إنني النسيان.

نفيس. إىل الحبيب الكريم إىل عائد وأنت الرسالة هذه

يتغنَّى فالشاعر اليونان، عند النرص أناشيد من مثًال يُرينا الصغري النشيد هذا
النتصاره األب بذلك يُشيد وهو ألبيه، مدَحه إليه أرسل الذي الشاب تراسيبولس بجمال
ويف أثينا ويف كريسه يف سابق نٍرص من كان ما يذُكر وهو العربات، سباق يف األلعاب يف

األلعاب إقامة يف األوىل الفكرة املدينة تلك سكان إىل ينسبون والقدماء «إليا» مدينة إىل نسبًة «أليُّون» 118

األلعاب، تلك بموعد الناس ليُخربوا املختلفة اليونان بالد إىل يتَّجهون الذين الرسل هم كانوا ولذلك األوملبية،
بأوملبيا. زيوس معبد كهنة بينهم من كان كما

ورسلهنَّ الهليكون بعذارى هنا يات امُلسمَّ الوحي ربَّات مآِوي من مأوى وهو بتساليا جبل الهليكون 119
الشعراء. هم

األمري. إىل ويحِمله النشيد هذا إليه ليطلُب الشاعر إىل تراسيبولس رسول هو نبيكاسوس 120
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يتحدَّث وأخريًا العربة، سائق يُمجد ثم أرسته، من غريه أو املمدوح أحرزه نرص أوملبيا،
إذ االختصار؛ هذا يف بندار أناشيد كل وليست بشعره. اعتزازه ُمعلنًا نفسه عن الشاعر
اإللياذة أغاني من أغنية من يقُرب ما أي تقريبًا، بيت خمسمائة يبلغ ما بينها من إن
أجداد حول تدور التي األساطري يف لشعره مادة عندئٍذ يلتمس والشاعر األوذيسية. أو

مدينته. حول أو البطل
انُظر العقول. فهِمه يف حارت غامض شعر وهو الرتكيز، بقوة يمتاز بندار وشعر
إىل املمدوح و«رحالت املمدوح» مائدة حول تهبُّ التي الكرم «رياح بني جمِعه إىل مثًال
وكيف الثراء، لوجاهة التماًسا النيل.» ضفاف حتى الجنوب وإىل فاسس، حتى الشمال
ال الكرم رياح «إنَّ بقوله بينهما واصًال واملجازي، الحقيقي امَلعنيني بني الشاعر جمع
غموض، من يخلو ال تركيز فهذا التجارة.» من للمال طلبًا يُبحر أن من املمدوح تمنع

غنائي. شاعر أكرب اد النقَّ فيه يرى الذي الشاعر ذلك عظمة مصادر من ولكنه

اليونان زعيمة الشعراء من ذكرنا من فيه عاش الذي الزمن ذلك طوال أثينا كانت
وإىل الصغرى آسيا إىل ترامت بل أثينا، عىل تقتِرص لم اليونانية املدنية ولكن العقلية،
ا َلِممَّ وإنه واألقاليم، املدن هاتيك من كثرٍي يف الفنون وازدهرت إيطاليا، وجنوبي صقلية
لنفسه. يدَّعيه منها كل هومريوس، بنوَّة منها سبٌع ادَّعى أن وتسابُقها تناُفسهم عىل يدلُّ
كانوا ولكنهم اليونانية، البالد من مختلفة مدن يف شعراء من ذكرنا من ظهر وقد

طويلة. إلقامة إليها يقصد وذلك قصرية، زيارة يف إليها يذهب هذا أثينا؛ إىل ون يحجُّ
لم وإن قوَّتها اليونانية املدن فقدت العالم، عىل ُسلطانه األكرب اإلسكندر بسط ا فلمَّ
— الزمن مرِّ عىل — يعد ولم دعائمه، وتنهار يضُعف هنالك األدب فأخذ طابعها، تفقد
تدريًجا — األدب يَُعد لم شعرائهم؛ ألسنة عىل تجري الشعب خواطر عن طبيعيٍّا تعبريًا
وصناعة تقليًدا الفنِّي األثر وأصبح كتب، يف يُْدرس موضوًعا أصبح بل الحياة، صوت —

بقلبه. ال بعقله األديب يها يؤدِّ
اإلسكندر سها أسَّ التي اإلسكندرية أثينا، بعد اإلسكندرية إىل األدبية الزعامة وانتقلت
تجذب وأخذت ألف، ثالثمائة سكانها بلغ ما وُرسعان امليالد، قبل الرابع القرن نهاية يف
البطالسة؛ فيها أقامها التي العظيمة املكتبة هذه بسبب الفن وأصحاب الِعلم أرباب إليها
َفَقْد ندريه، ال لسبٍب يزدهر لم عر الشِّ لكنَّ النقد، وقوي الفلسفة وازدهرت العلم فازدهر
ال لتُقرأ قصيدته يكتُب كان الشاعر أنَّ ذلك إىل أدَّى ما ولعلَّ قوَّتَه، وضاعت جزالته َفَقَد
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وبَِقيَت الحلوة، أنغامه الشعر من فضاَعْت لألُذن، ال للَعني يكتبها أصبح وتُسَمع، لتُنَشد
فلم ُجعبتها، أفرغت قد اليونانية العبقرية لعلَّ أو الفارغة، والصور رة امُلتحجِّ القوالب له
له كان آخر شاعر ذلك بعد ظهر فقد ال! لكن جديد، أسلوب وال جديد شعور لديها يُعد
الريفي الشعر َجوََّد الذي «ثيوقريطس»121 هو وذلك جديد، أسلوب يف صاغه جديد فكر
«بندار»، إىل الغنائي الشعر يُنَسب كما إليه يُنَسب الشعر من اللون هذا أصبح حتى
ُخرافاتهم ويقصُّ عواطفهم، عن يُعربِّ الرعاة: ألسنة عىل يجري إنما الريفي والشعر
حوار، من بينهم يدور ما ويسجل الخلوية، الطبيعة مناظر من بهم يُحيط ما ويصف
وشاعرية وعذوبة ة َلِرقَّ وأغانيهم الرعاة محاورة يف وإن أناشيد. من به يرتنَّمون وما
األجالف هؤالء أن األدب، يف الصناعة فيها سادت التي العصور يف النقاد بعض ظنَّ حتى
الريفية الشعبية األغاني أن عاِلمني غري الرقيقة، العواطف هذه عنهم تصُدر ال السذَّج

وقوافيها. وألفاظها وجمالها خيالها يف اإلبداع حدَّ تبلُغ ما كثريًا
فوق صقلية يف يعيشون كانوا الذين الرُّعاة أناشيد من أغانيه ثيوقريطس استمدَّ
خلعه ا ممَّ الرغم وعىل ويرتنَّمون. يمرحون الزرقاء، سمائها وتحت الخرضاء، ِتاللها
والطبع، السليقة مع أصحابها ألسنة عىل جَرْت التي الحلوة األناشيد تلك عىل ثيوقريطس
ودقة التعبري ِصدق من قصائده يف ما فإن الطبع، جمال عن أبعدته لفظية صناعٍة من

مجيًدا. شاعًرا جعله السذَّج الرعاة ِلهؤالء التصوير
لثيوقريطس: املنسوب الشعر من مثال وهذا

الصيَّادون
الفنون، يوقظ وحَده الفقر إنه

نَّاع، الصُّ الصانع يد الحذق ويُلهم
غراًرا، إال العامل ينام فال الكْدح ويَُعلُِّم

زاحًفا، حوله من والهمَّ العناء وترى
الداوي، بزئريه والهمُّ العناء دَهَمه الَكرى أخذه ما فإذا

.Theocritus 121
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— السمك صيد حذقا وقد — الشيخني هذين إىل انظر
وطيئًا، مخدًعا الجافة البحر أعشاب من يتَّخذان

الشجر، أوراق من جدار بجانب معروش كوخ تحت
منهما، مقربة عىل مطروحٌة والشباك

الغاب، من وِسالل قضبان انتثرت وحولهما
األعشاب، دتها جمَّ وخيوط وشباك مشابك انترشت كما

ُمتآكالن، ِمجدافان منهما مقربة وعىل …
خليط، يف كلها تشابكت وحبال

الطريق، ُعرض يف اليابس إىل مشدود وَزورق
غليظ، صوٍف من رقيقان ِمعطفان رأسيهما تحت والوسادتان

َسميكان، ُعَطيَْفاِن جسديهما فوق والغطاء
يملكان، ما كل عندهما فهذه

َغناء، فيه ليس فيٌض عداها وما
وباب، وكلب مفتاح إىل للحراسة بهما حاجة فال

أمينًا حارًسا دونهما من الفقر وقف فقد
َموطنًا، كوِخهما جوار من جار يتَّخذ فلن

إلخ. إلخ … ولني رفٍق يف الزاحف البحر مدِّ سوى عندهما الجار فما

فالشاعر الحديثة اللغات كل يف تقليًدا ثيوقريطس بعد الريفي الشعر أصبح وقد
الشعر يف هو أثَّر ثم ثيوقريطس خطو تأثر الرعاة» «أناشيد ديوانه يف «فرجيل»
كان ولنئ الريفي. للشعر اإلنجليزي األدب اصطناع يف الفضل يرجع فإليه اإلنجليزي؛
قائليه بني ما لبُعد العاطفة كاذَب الحديثة األوروبية اآلداب يف الريفي األدب من كثري
كانوا قاِرِضيه ألنَّ الكمال بلغ قد الريفي الشعر هذا من كثريًا فإنَّ الريفية، البيئة وبني
ظهر وقد وصناعة. تقليد عن ال الطبع صدور عنه فيَصُدرون ويُحبُّونه الريف يسكنون

ألوان: أربعة يف الحديثة األوروبية اآلداب يف الريفي الشعر
«ثيوقريطس» طابع تحمل قصاًرا قصائد الرعاة» «أناشيد فيه فكانت األول اللون أما
عرص يف اإلنجليزي األدب يف ا جدٍّ يكثُر وهو طويًال، زمانًا اللون هذا دام وقد و«فرجيل»
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وعنوانها: «سبنرس»122 قصيدة هو عندئٍذ األدب هذا يف الرعاة أناشيد وأشهر اليصابات،
السنة. شهور من شهًرا يصف واحٍد كلُّ نشيًدا، عرش اثني فيها كتَب الرعاة» «تقويم
عربَّ أنه إال القديمة، الكالسيكية اآلداب أثر تلك قصيدته يف مقتفيًا «سبنرس» كان ولنئ

جاي»123 «جون عرش الثامن القرن يف ترى ثم تعبري، أصدَق اإلنجليزية الروح عن فيها
الفالح حياة فيها ر ليُصوِّ الريفية األناشيد هذه يستخِدم الرُّعاة» «أسبوع قصيدته: يف
هي الريفي، الشعر شهدها التي الثانية والصورة وإخالصه. ورشفه جدِّه يف اإلنجليزي
لهذا مثال وخري قصري. تمثيلية رواية يكون أن النشيد أوشك حتى القصري الحوار امتداد
قصيدة اإلنجليزي األدب ويف «تاسو»،124 للشاعر «أَِمنْتَا» قصيدة هو اإليطايل األدب يف
اإلنجليزية الغابة روح عن الشاعر عرب وفيها جونسن»،125 «بني ل الحزين» «الراعي
«تاسو» شعر فيها استوحى الذي ِفِليتْْرش»،126 «جون للشاعر الوفية» «الراعية ورواية

اليونانية. واألساطري
اإليطايل للكاتب «أركاديا» رواية يف كما ِشعري، خيالها نثرية قصة هو الثالث واللون
يف «أركاديا» روايته سدني» «فلب اإلنجليزي الكاتب كتَب أساسها وعىل «سانازارو»،127
أخرى طائفٍة أية من يُدنيه ال بل الريف، أهل أوساط من يُدنيه ال ُمزخرف ق ُمزوَّ أسلوب
ر تُصوِّ التي العاطفية القصة هو يَعنينا الذي النثري الريفي واألدب األدباء؛ طائفة غري
ال وقد إنجلرتا يف هاردي» و«توماس فرنسا يف ساند» «جورج قصص مثل الريف، أهل
«أدباء سلك يف ينخرطان ذلك مع ولكنهما بثيوقريطس، متأثرين الكاتبان هذان يكون

الريف. ألهل حقيقية ُصَوٌر ُرعاتهم ألن الريف»،
يف تمثيٍل أبرع يتمثَّل الشعرية الروح يف أعالها وهو — الريفي لألدب الرابع واللون
يرثي فهنا «شيل»129 للشاعر «أدونيس» وقصيدة «ِملتن»128 للشاعر «ليسيداس» قصيدة

.Spenser: Shepherd’s Calendar 122

.John Gay: Shepherd’s Week 123

.Tasso: Aminta 124

.Ben Jonson: Sad Shepherd 125

.John Fletcher: Faithful shepherdest 126
.Sannazaro: Arcadia 127

.Miltou: Lycidas 128

.Shelley: Adonais 129
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القصيدة يف ويُشيع يونانيَّني، شخَصني وصديقه نفسه ر فيُصوِّ مات، له صديًقا الشاعر
يُطلق من وهو — «كنج» صديقه يرثي املذكورة قصيدته يف «ملتن» ونرى ريفية. روًحا

إنهما: وعنه نفسه عن فيقول — ليسيداس اسم عليه
واحد تلٍّ رحيَق أُْرِضعا …

والجدول. والظِّلِّ الينبوع جانب إىل واحًدا، قطيًعا سويٍّا وأُطِعما
هذا أن فاألرجح وبعُد الجامعة، يف زميلني طالبني كانا أنهما عن ليُعربِّ ذلك قال

كان. كما عظيًما الحديث األدب إىل يعود ولن زمانه، ذهب قد الشعر من اللون

اليونان عند املرسحية الرواية (5-3)

كانت دينية احتفاالٍت يف — نشأت ما أول — اليونان عند املرسحية الرواية نشأت
فكانت والخمر، الِعنب وبخاصة واإلثمار اإليماء إله «ديونيسوس»130 لإلله تكريًما تُقام
عىل ويَظهرون االحتفاالت، تلك يف نَفر يقوم أن — املؤرخني بعض يرى فيما — العادة
األسفل، ِنصفهم يف املاعز وصورة األعىل، ِنصفهم يف البَرش هيئة عىل قومهم وسط نََشٍز
الرواية األمر آِخر تكوَّنت الساذجة البداية هذه ومن حواًرا. ويُديرون أدواًرا فيُمثِّلون
بني تظهر كانت التي األمساخ هذه ومن الشعراء؛ فحول من جماعة أيدي عىل املرسحية
ٌة ُمشتقَّ املأساة أي «تراجيدي»131 فلفظة املأساة، عىل أطلقوها كلمًة اليونان اشتقَّ الناس
يف شكٍّ بغري تمَّ قد ر التطوُّ ذلك أنَّ عىل مزجي، مركَّب يف أغنية ولفظة املاِعز لفظة من

طوال. قروٍن
لنا بِقيَت الذي «إسخيلوس»132 أوَّلهم ثالثة، اليونان عند النوابغ املأساة وشعراء
موضوعاٍت حول كلها تدور مأساًة سبعني كتبَُه ما بلغ وقد كتب، مما كاملة رواياٍت سبع
ففيها اليونان؛ عند املرسحية الروايات سائر شأن ذلك يف شأنها أسطورية، أو دينية
بما وفاًقا جزاءً الناس عىل عذابهم ويصبُّون عقابهم اآللهة يُنزل كيف الكاتب يِصف
«القَدر» هو أعىل، إله اآللهة فَوراء كربياء، من به اعتزُّوا وما إثم، من أيديهم قدَّمت

.Dionysus 130

.Tragedy 131

.Æschylus 132
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إىل ينظرون اليونان كان فلنئ أحد؛ براثنه من يُفِلت أن وهيهات الدوائر، بالناس يرتبَّص
سقراط مثل — حكمائهم من كثريٌ كان ولنئ واملَرح، التفاؤل من يشءٍ يف أحيانًا الحياة
التي األساسية الفلسفة أن إالَّ بهيجة، باسمة نظرًة واألحداث األشياء إىل نظر قد —
والرصامة الِجدِّ روح عىل قائمة — الجملة عىل — كانت َفنَّهم املأساة ُكتَّاُب عليها أقام

القديم». «العهد بأدب شبيهة ذلك يف وهي الخلقية،
«ماراتون»133 يف الفرس هزم الذي األثيني الجيش يف حارب جنديٍّا إسخيلوس كان
عريضة قوية دولًة قليلة فئٌة تَْغِلب كيف فيها خلد التاريخ، خلَّدها ُمنكرة هزيمة

السلطان.
رواياته كتََب فقد وفنِّه، إسخيلوس شخصية يف عميق أثٌر الباهر النرص لهذا وكان
مزيًجا فيها ر فصوَّ العظيم، النرص هذا أثَِر عىل واألبطال البطولة بِذكر يُموج عٍرص يف

والجنس. بالوطن والزهو الدِّيني اإليمان من
زرافاٍت الناس إليه يحجُّ دينيٍّا مركًزا «إليوسس»134 بلده كان فقد عَجَب، وال
نفسه، شعاب تمأل عقيدٍة عىل إسخيلوس فنشأ معابدها، عند حالٍّ ملشكالتهم يلتمسون
بغري حياة فال ارتحل، أو حلَّ أينما القَدر أيدي من اإلنسان يُفِلت أن استحالة وهي

وإيمان. عقيدٍة
يف بَدوٍر يقوم وكان والعرشين، السادسة سنِّ يف له مرسحيٍة أول إسخيلوس أخرج
قومه، أساطري من مرسحياته مادة استقى وقد بعده، من شيكسبري فعل كما التمثيل
يف إسخيلوُس يَْطُرْق ولم هومريوس.» مائدة من تناثَر «فتات رواياته أن ليعِرتف وإنه
التي الُعليا بالقوى ُعني إنما عاطفة، من القلوب يف جه يؤجِّ وما الُحب موضوع كتبه
وقد غضب، أو اإلنسان رِيضَ وهناك، هنا فتدفعها اإلنسانية، الحياة يف أصابعها تدخل
أفراًدا منها جعلت مشخصًة صفاٍت و«الظلم» و«العدل» و«الخوف» «القدر» عىل خلع
من اليونان يأَلْفه لم موِّ السُّ من ا حدٍّ فنِّه يف إسخيلوس وبلغ وتغدو. وتروح ف تترصَّ
يف ُكلِّف أنه األسرُيُ عنه وتروي مباًرشا، وحيًا إليه توحي اآللهة أن ُروعهم يف فأُْلقَي قبل،
وأَمَره «ديونيسوس» إليه فهبط النوم يف واستغرق النعاس فغلبَه كرمٍة حراسَة يَفاعته
عنه قال وقد فوِره. من التوفيق وأصابه يكتُب رشع استيقظ ا فلمَّ مرسحياته، بكتابة

.Marathon 133

.Eleusis 134

157



األول) (الجزء العالم يف األدب قصة

يريد منه، وعٍي بغري ولكن الرواية أجاد إنه — العظيم مناِفُسه وهو — سوفوكليس135
وهو كتُبه يكتُب كان إنه ُمعارصيه بعض وقال وتدبري. د تعمُّ بغري عنه تصُدر أنها
له ُدِهش ا حدٍّ واإلبداع اإلنشاء يف العبقرية من بَلغ ألنه وذاك، هذا عنه قيل مخمور؛

البَرش. ملألوف خاِرًقا تعليًال له يلتِمسوا أن إالَّ يَسْعهم فلم ُمعارصوه،
وهي الباقية، السبع رواياته أجَوَد د»136 امُلَصفَّ «برومتيوس رواية تكون أن ح ونُرجِّ

إسخيلوس. ألَّفه روائي ثالوٍث من الوسطى
النار». حامل «برومتيوس فرواية أواله. فأما

لنا وبِقيَْت والثالثة، األوىل ضاعت وقد الطليق»، «بروميتوس فهي الثالثة وأما
ييل: فيما صها نُلخِّ التي الوسطى

إله — «هَفيْستوس»137 هو أتباعه من إلًها هذا فيأُمر زيوس، إىل برومتيوس يُيسء
عهد حديث زيوس كان فقد عاتية؛ صخرٍة إىل برومتيوس يشدَّ أن — ادين والحدَّ النار
ليُفِسح األرض وجه من البَرش يمحو أن إرادته شاءت ثم السماء، يف له أُرسٍة بإنشاء
زيوس؛ األعىل اإلله مشيئة عىل برومتيوس فيثور وألطف؛ أرق جديدة ملخلوقاٍت مجاًال
به قىض الذي والفناء الدمار هذا لها يريد وال وحبٍّا، عطًفا اإلنسانية نحو يحسُّ ألنه
عَرف ما أقدم ذلك فكان يُشِعلها، كيف وعلَّمه النار نعمة اإلنسان ووَهَب فسارع زيوس،
عند عذابه فكان واملالحة، والطبَّ والزراعة النجارة علَّمه ثم الحياة، فنون من اإلنسان
إىل وثاُقه ُشدَّ عندما برومتيوس عزَّة شاءت وقد ذكْرناه. الذي الشديد العقاب ذلك زيوس
حارسه عنه يميض يكْد لم ولكن «هفيستوس»، حارسه أمام يتكلم أو يتألَّم أال الصخرة
من َإلله وإنَُّه اآللهة إليه أساءت كيف تنُظرا أن والشمس باألرض برومتيوس صاح حتى

بينهم:

الطالع، منكود إلٌه أنا مكاني، يف د ُمصفَّ ذا أنا ها
العداء. زيوَس أُناصُب ذا أنا ها

.Sophocles 135

.Prmetheus Bound 136

.Hephœstus 137
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الُحب شديد أني وذنبي قدير، يشء كل عىل وإنه قوَّته، تناله َمن كلُّ ويَمقتني
لإلنسان.

أراد ألنه امُلربِّحة اآلالم يُعاني أنه فينبئها زائرًة برومتيوس إىل البحر عرائُس وتَِفُد
حياته أُُفق يف يلمع يزال فال ييئس، لم تلك ِمحنته يف برومتيوس لكن باإلنسان، الخري
الدوائر يرتبَُّص محتوًما قضاءً أنَّ — غريه دون — يعلم أنه وذلك األمل، من بصيٌص
السيئة النبوءة هذه فتبلغ سافلني. أسفل إىل سلطانه ذُروة من به وسيُنزل اإلله، بزيوس
لكن األمر، تفصيل عن برومتيوس من يستفرس «هرميس»138 ويرسل زيوس، مسامع
حني النوازل به نزلْت كيف إيَّاه ُمذكًرا هرميس فيتهدَّده الجواب، عن يُْمسك برومتيوس

يُجيب: لكنه العصيان، ربِّه عىل أعلن

بديًال العقاب لهذا الرِّقَّ أرتيض لن
ذليًال. أعيش أن من خري عندي فالكْرب

لحمه ينَهُش جارًحا نًرسا هللا فرُيِسل العقاب، ألوان الثائر عىل تنصبَّ أن إال هي فما
الهاوية. أعماق إىل برومتيوس إليها ُشدَّ التي الصخرة وتغوص األرض تنشقُّ وهنا نهًشا،
قد وزيوس برومتيوس أنَّ املرسحي ثالوثه من الثالثة الرواية يف املؤلف روى وقد

الخالف. وانحسم بينهما اتِّفاق إىل وصال
أن تُريد األمر بداية يف كانت اآللهة أنَّ هي الكاتب إليها قصد التي الِحكمة ولعلَّ
القانون ة حدَّ من ف تُخفِّ أن رأْت وشد، جذٍب بعد لكنها الصارم، بالقانون اإلنسان تأخذ
بني يجمع معقوًال مقبوًال قانونًا يرى ما نحٍو عىل فأصبح اإلنسان، عىل تفِرضه الذي

واالختيار. والجرب واللِّني، والشدَّة والرحمة، العدل
هي مرسحياته يف إسخيلوس خلَقها شخصية أمتع فإنَّ برومتيوس، استثنَينا وإذا
املراس؛ شديدة العود ُصْلبَُة امرأة فهي «أجاممنون»، القوية روايته يف «كليتمنسرتا»139
تخىش ال كيلتمنسرتا فكانت شكسبري، عند مكبث»140 «الليدي بشخصية اُد النُّقَّ يَُشبِّهها

.Hermes 138

.Clytemenestra 139

.Lady Macbeth 140
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ولم «أجاممنون»، زوجها قتَلْت وقد والناس، اآللهة وجه يف الحقَّ تراه بما تَْجهر أن
فعلت فيما هي فكأنما خَور، أو ضعف يعتِوْرها ولم ندًما، وال أسًفا فعلتها عىل تُحسَّ
يَْعُد لم به زوجته فغْدر ولذا ممقوتة، أجاممنون فشخصية «العدل»؛ ورسول «القدر» يد
الحساب، يوم جاء إذا لها يشفع وال الشنعاء، جريمتها يُربِّر ال ذلك لكنَّ به، جدير هو ما

فيقتُلها. ه أُمِّ من ألبيه «أورستيس»141 ابنها ينتقم أن «القدر» يُدبر لذلك
عنه. فتعفو — للكاتب أخرى رواية يف — تعود ولكنها بالعقاب، اآللهة به فتتعقَّ

قبل جزاءها تلقى أن بدَّ ال الخطيئة أن وهو مذهبه يُقرِّر أن إسخيلوس أراد فكأنما
عنها. العفو

واحد ُممثل من أكثر أدخل أنه املرسحية الرواية يف إسخيلوس جدَّده تجديد وأعظم
يف أسايس ركٌن هي التي للمحاورة الظروف هيَّأ بذلك ألنه واحد، وقٍت يف املرسح عىل

املرسحية.
يف اليونان عند املرسح بناء كان كيف — التحقيق وجه عىل — ندرى ولسنا
املرسحية، صناعتهم يُمارسون ُممثِّلوهم كان كيف وال املرسحية، الرواية ازدهار عهد
فمرسح بَمعاِلمه، نستشِهد امليالد قبل الخامس القرن يف بُنَي ملرسح أثر لنا يَبَْق لم إذ
األكروبول بسفح عرش التاسع القرن من األخري النصف يف عنه كشف الذي ديونيسوس

ق.م. الرابع القرن يف إال بناؤه يتمَّ لم بأثينا
استطاعت فكيف وإال عظيًما، َمبلًغا الدقة من ذلك يف بلغوا أنهم ح نُرجِّ ولكنَّا
يف سابحة البحر عرائس تُمثل أن د» امُلصفَّ «برومتيوس إسخيلوس؛ رواية يف الجوقة

بالهبوط؟ «برومتيوس» يأُمَرها حتى سابحة وتظلُّ الهواء،
قرأنا إن ألنَّنا الحديث، عرصنا يف نفهمه ما غري عىل للمناظر تمثيلهم يكون وقد
إىل منها الجوقة بغناء مصحوبًة تُرَوى قصًة تكون أن إىل أقرب وجدناها اليوم الرواية
ومهما اليوم. يحُدث كما ويسمعونه النظَّارة يراه امُلمثلني بني ومحاورة عمًال تكون أن
ويفرسه يتبعه حواًرا، يتبادالن ُممثِّالن إال املرسح عىل يظهر ال كان فقد أمر، من يكن
ال ما القدر وتدبري اآللهة مشيئة من تْعَلَم أن منها الغرض كان التي الجوقة تُنشده غناء

وِمحنته. تخبُّطه يف البطل يعَلُمه

.Orestes 141
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عن جيًال يصُغر الذي «سوفوكليس» هو اليونان عند النوابغ املأساة شعراء وثاني
تُعطى ُمعينة جوائز أجل من يتنافسوا أن الشعراء عادة كانت وقد «إسخيلوس».
بالجائزة فظفر امُلساجالت، هذه إحدى يف وإسخيلوس سوفوكليس وتنافس للفائزين،

سوفوكليس.
َمنيَّته وافته حتى ينقطع، ال موصوًال اطِّراًدا يطَّرد نجاُحه أخذ الحني ذلك ومنذ

عاًما. ِتسعني ذاك إذ سنُّه وكانت ٤٠٠ق.م. سنة حول
األساطري حول تدور وهي سبع، منها بِقَي رواية، مائة من أكثر «سوفوكليس» كتب
وهم — اليونان من املرسحية الرواية ُكتَّاب يكن فلم إسخيلوس، كروايات الدين ومسائل
املوضوع، يف ابتكاًرا ألنفسهم يزُعمون — امُلحَدثني الشعراء وبعض شيكسبري مثل هذا يف

الرواية. قاَلب يف معروف موضوع يُعاَلُج كيف والفخر التناُفس موضع كان بل
لهذه وإن و«أياس».142 و«إلكرتا» و«أنتيجونا» امللك» «أوديب رواياته أشهر ومن

أجمع. العاَلم مسارح ويف الحديث،143 األدب يف كبريًا ألثًرا الروايات
أروع من تكون أن ِعلم، غري عن ه أمِّ من ج وتزوَّ أباه قتل الذي أوديب قصة ولعلَّ
نفوس يف وقًعا أشدَّ أثُرها يكون أن بدَّ وال املرسح، عىل ُممثًال اإلنسان يراه ما وأبَشِع
إىل إشفاٍق يف املتفرِّجون فينُظر القصة، يعرفون كانوا ألنهم نفوِسنا، يف منه اليونان

جسام. أحداٍث من القَدر له يُخبئه بما عاِلٍم غري يعمل املرسح عىل أوديب
سلطان من اليشء بعض حدَّ أنه هو سوفوكليس، يدي عىل املرسحية كسبته ما إنَّ
يرسم ما هو إسخيلوس، عند اآللهة به يقيض ما كان فقد البََرش؛ سلوك عىل اآللهة
اإلنسان أعمال نتيجة هو بقدٍر ًا ُمسريَّ اإلنسان جعل فقد سوفوكليس، أما سلوكه. لإلنسان

كبري. حدٍّ إىل نفسه
سوفوكليس عند فاإلنسان األعمال، تلك تحديد يف موفور ِقسٌط عنده وللُمصادفة
إذا وهم الخطط، ألنفسهم ويرُسمون يُجاهدون أشخاَصه فرتى نبيل، مجيد كائن
يُصارعه الهائج: البحر َموج املاهر بَّاح السَّ يُواِجُه كما يُجابهونها فإنما الكوارث، جابهوا

سبيًال. الكفاح إىل استطاع ما ويُكافحه

.Œdipus the King; Antigone; Electra 142

حسني. طه الدكتور األربع الروايات هذه ترجم 143
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شاءت ييل: فيما صها نُلخِّ فنحن سوفوكليس، لفنِّ نموذًجا «أنتيجونا» نتَِّخذ أن ولنا
أثناء ُقِتل الذي «بولينيس»146 جثة تظلَّ أن اليونانية145 طيبة ملك «كريون»144 إرادة
«أُعِلن فقد فيه؛ تستقرُّ َرْمس األرض جوف يف لها يَُشقُّ ال العراء، يف املدينة عىل الهجوم
إليه تُؤدَّى أو يُْقرب أن غري من — يُرتك وأن يُبْكي، وال بولينيس الشقيُّ يُدفن أال األمر
بولينيس أخت أنتيجونا لكن الفرتاسه.» ب تتأهَّ التي الطري لسباع نهبًا — الدينية الشعائر

امللك. أْمر من الرغم عىل أخيها دفن عىل م تُصمِّ
أموت، أن بي أجمَل فما الواجب، هذا أدَّيُت فإذا أخي، أواري أن بدَّ فال أنا، «أما
الوقت ألن التقوى، ملؤه عدًال واجبًا سأؤدِّي بصديقها، َلِحَقت صديقة أنا فإنما متُّ ولنئ

األحياء.» بني فيه سأُقيم الذي الوقت من أطول املوتى بني فيه سأُقيم الذي
إخفاء تُحاول فلم كريون، يدي بني بها وجيء لِعصيانها، األمر أولو عليها فَقبَض
من عصيانها عىل يرتتَّب ما ُمقدِّرة بأمره، عاملًة كانت أنها امللك أمام أعلنْت بل فعلت، ما

نتائج:

األمر! هذا ُمخالفة عىل جرأت وكيف كريون:
املوتى، آلهة ُمواطن «العدل» عن وال «زيوس» عن يصُدر لم ألنه ذلك أنتيجونا:
بلغت قد أمورك أن أرى وما قوانينهم، للناس عون يُرشِّ الذين اآللهة من غريها عن وال
القوانني من واإلذعان بالطاعة أحقَّ عنك تصُدر التي القوانني تجعل مبلًغا القوة من
من محوها إىل ليس والتي تُكتَب، لم التي القوانني تلك الخالدين، اآللهة عن تصُدر التي

سبيل.

غاٍر يف حيًَّة الفتاة تُدَفن أن امللك يقيض وأنتيجونا، امللك بني طويل حواٍر وبعَد
صخري.

.Creon 144

.Thebes 145

.Polynices 146
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أن أبيه إىل هيمون ل فيتوسَّ «كريون»، بن «هيمون»147 خطيبة كانت أنتيجونا لكن
حوار وأبيه االبن بني فيدور اء. صمَّ أذنًا أبيه من يُصادف رجاءه ولكنَّ حبيبته، عن يعفو

الحديثة: الرواية يف بالحوار شبًها يكون ما أقرب وهو والحياة، القوة يف غاية

ستموت. إنها لك، زوًجا تكون بأن أسمح لن كريون:
آَخر. موُت موتها فليتبَعنَّ ماتت لنئ هيمون:
تُهدِّدني! أن الُجرأة بك أتبلُغ كيف! كريون:

ظاملة؟ عواطف فيك أُحارب حني أأهدِّدك هيمون:
وميولك! عواطفك يف أعدَل تكون أن سأُعلِّمك كريون:

العقل. تُضادُّ عواطفك إن لقلُت أبي تكن لم لو هيمون:
بلَغِطك. عيلَّ تُثِقل ال امرأة، تمِلُكه الدنيء العبد أيها كريون:

تسمع؟ أن غري من تتكلَّم أن أَتُريد هيمون:

رضير، َعرَّاف وتريسياس أُذنه، دبَر «تريسياس»148 نصيحة كريون يجعل كذلك
العقاب. ألوان أشدَّ عناده سبيل يف ُمالٍق بأنه امللك العراف فيُنِذر

كائٍن بموت تُصاَب أن دون مرَّات تطلُع الشمس ترى لن أنك فاعلم «إذًا تريسياس:
ظهِرها، عىل يعيش كان كائنًا األرض بطن يف ألقيَت ألنك آخر، مَلوِت ِديًة أبوه، أنت
املوتى، آلهة عن بعيًدا بالعراء، جثًة وخلَّيت القرب، يف حيٍّا حبَسَت نفسك؛ أخَزيت وألنك

واملأْوى.» الَرشف من لها ينبغي ما غري يف

ه أمُّ فتطَعُن قِربها، بجوار نفسه هيمون فيُزِهق أنتيجونا، يف امللك أمر ذ ويُنفَّ
يندب األحمق» األرعن «ذلك كريون ويظلُّ ولِدها، موت عىل حزنًا نفسها «يوريديس»149

يُواسيه. من جانبه إىل يجد أن دون حظَّه

.Hœmon 147

.Teiresias 148

.Eurydice 149
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ختامها: يف الجوقة صه تُلخِّ الرواية من الُخلقية والغاية

صَلف إنَّ اآللهة. تقوى يف نُقرصِّ أن ينبغي ال السعادة، ينابيع ُل َألَوَّ الحكمة إنَّ
إال يتعلَّمون ال ولكنهم الرش، من عليهم يجرُّ بما الحكمة َليُعلِّمهم ين امُلتكربِّ

السن.150 وتقدُّم الوقت فواِت بعد

بأعوام سوفوكليس من أصغر وهو «يوربيدس»،151 اليونان عند املأساة نوابغ وثالث
اليونان، من النظارة أمام يتنافسان قرٍن نصف العظيمان الشاعران لِبث وقد قالئل،
بتسع التالية لألجيال فاحتفظ زمالئه، بآثار منه يوربيدس بآثار أرحَم كان القدر ولكن
اليونانية، املرسحية ُكتَّاب بني الُحب شاعر «يوربيدس» وكان التسعني. رواياته من عرشة

اإلنساني. الدافع هذا حول قصصه من كثريًا أدار ألنه
يكن ألم يوربيدس. قبل مجهوًال سلوكه، يف لإلنسان حافًزا باعتباره الُحبُّ يكن ولم
هو «يوربيدس» ولكن طروادة، حرب أثار الذي هو «هالنة» حبيبته مع «بارس» ِفراُر
سلوك يف أساسيٍّا ِمحوًرا اإلنسانية العواطف من وغريها الُحب عاطفة اتَّخذ َمن أول
اآللهة عن يقصُّ حني إنه بل اآللهة، من أهمُّ رواياته يف البرش من فالناس أشخاصه؛
الناس حديث إىل يشء أقرب هو بحديٍث ألسنتهم يُطلق فإنما األساطري وأشخاص
عرصه، يف اليوناني باملجتمع الناس أعرف «يوربيدس» كان فقد الحياة؛ ُمضطرب يف
هذا َرصَفهم وكيف قومه، عند والشكُّ العقلية والثقافة والفلسفة املدنية بلَغِت كم عرف
يف العاطفة يُحرِّك أن أراد إذا أنه وأدرك بآلهتهم. الساذج الخاِلص اإليمان عن كله
فهذه الدِّين؛ عىل ترتكز ال التي اإلنسانية العواطف أوتار عىل فليرضب نظارته، نفوس
رتها صوَّ كما الظاهر يف رها يُصوِّ — الروائية شخصياته إحدى — الساحرة «ميديا»152
ُمَجنََّحة، عربٍة يف وتطري «جيُسْن»153 من انتقاًما أبناءها تقتُل ساحرة القديمة: األساطري
امرأًة يجعلها ما قلبها، يف العواطف من ويُثري لسانها، عىل الكالم من يُجري ولكنه

الحياة. يف يُصاِدْفنََك الالئي النِّسوة هؤالء من ُمعذَّبة

بك. حسني طه الدكتور ترجمة من 150

.Euripides 151

.Medea 152

.Jason 153
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ميول مع ينسِجم ال نشاًزا عرصه نغمة يف كان ألنه الُعزلة، إىل يميل يوربيدس كان
وقد ة. امُلتحرضِّ املدينة حياة عىل الساذجة الريف حياة يُؤثِر أنه زاعًما الناس، من ة العامَّ
السخرية موضع املألوف التقليد عىل وخروجه ذاك تجديده فكان ًدا، ُمجدِّ فنِّه يف كان
جديد كل كِرَه فقد وإماًما، للرجعية زعيًما كان الذي «أرستوفانس» الساخرين شيخ من
أضحوكَة يكون أن يكَره الصدر، ضيَِّق النفس، ُمرَّ كان يوربيدس لكن منه، وسِخر

الضاحكني:

لتمُقت ُروحي وإنَّ
عنانها للسخرية يُطِلقون الذين الساخرين أولئك

وِجدَّها. األمور خطري فتقتحم

عن بعيدتنَي الزوجتان وكانت مرَّتني، ج تزوَّ أنه حرًجا الشاعر صدر زاد ما ولعلَّ
آخر ألََّف حيث مقدونيا يف ليعيش ساخًطا ناقًما أيامه أخريات يف أثينا فغادر الوفاء؛
نفوس يف غريًة ذلك فأثار إليه، امللك قرَّبَه وقد باخوس».154 «كاهنات وهي رواياته
تُهاِجمه الضارية الكالب من عدًدا القَدماء يزُعم فيما له فدَّبروا البالط، رجال من طائفة

ذريًعا. ُمروًعا فتًكا به وتفتك
العرص ذلك مع ُمتَّسًقا، كان فقد عرصه، نغمة يف نشاًزا شاعرنا جاء إْن ولكن
وكان والعقائد، اآللهة يف شكٍّ من ساَدُه ما زمانه شاطر أنه ذلك الوجوه؛ بعض من
إن ألنه األخالق، ينايف ما القديمة األساطري يف رأى فقد ُخلقي، أساس عىل قائًما شكُّه
جديرة — إذن — اآللهة فليست اآللهة، عن ترويه فيا صادقة األساطري تلك كانت
القديمة اإلغريقية الديانة بناء انهَدَم فقد كاذبًة األساطري كانت وإن والتقدير، بالعبادة
لكنَّ وباطًال؛ زوًرا يتَِّهْمه فلم باإللحاد، ذلك بعد أرستوفانس اتَّهَمه فإذا أساِسه، من
وال اك، الشَّ عند األخالق فساد يَعني ال اآللهة أو هللا يف الشكَّ أنَّ عىل يُرصُّ يوربيدس
العريق اليوناني عند فالفضيلة يوناني؛ شاعٍر عن يصُدر الرأي هذا مثل من تعَجْب

بثوابها. ال بجمالها النفس تجتِذب

.Bacchae 154
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وبخاصة اإلنسانية، للشخصية الدقيق بالتحليل رواياته يف يوربيدس ُعني وقد
حدا الذي هو النفسية ودوافعها املرأة ألحوال العميق الفهم وهذا النساء؛ شخصيات

القديم».155 العرص «إبِْسن عليه: يُطلقوا أن امُلحَدثني الكتاب ببعض
صدره يف اضطرَمْت حني شبابه صدر يف كتبها التي «ميديا» هي َمرسحياته وخري

الخاِلصة. الحقيقة يف ُحبٍّا نفُسه والتهبت الشك، َجذَْوُة
«ميديا»، الساحرة رفيقته من نفسه ضجرْت قد «جيُسْن» يكون إذ الرواية وتبدأ
الرجولة سنَّ جيُسْن ويبلُغ السنون وتميض كورنثة، مللك الوحيدة االبنة من ج فتزوَّ
فيصُدف النفس، تحتِمله ال سخًفا فيها ويلَمح ودواعيه، الحبِّ شواغَل فيملُّ امُلكتملة،
قد «ميديا» تكون وعندئٍذ وجهد، عناية من َوِسعه ما بكلِّ حياته شئون عىل ليُْقبل عنه
ح يَطوَّ أن الساحرة بهذه كورنثة ملك ويأمر وبُغًضا؛ مقتًا وتَمتلئ النساء سنَّ أدركت
تُناِصبها وال «ميديا» تتهدَّدها فال الجوُّ البنته ليخلو الوطن أرض عن بعيًدا املنفي يف بها
لقاءً نشهد هنا وها نفِيها. قبل املدينة يف تقضيه واحد بيوٍم مليديا يسمح لكنه العداء،
للجميل. نكران من نحَوها أبداه ملا كيًْال والتأنيب اللوم له تكيل «جيسن» وبني بينها ُمرٍّا
خطٍر من أنجتْه التي هي تكن ألم املجد؟! أْوج بَلَغ حتى عاونته التي هي تكن ألم
باغتصابه؟ َهمَّ الذي «بلياس»156 ه عمَّ قتلْت التي هي تكن ألم الهالك؟! موارد يُوِرده كاد

معناه: ما الجوقة رئيس قال جيُسن تقريع من ميديا فرغت ما إذا حتى

يُ��ْج��بَ��ُر ال ك��ْس��ُره��ا ال��زج��اج��ة م��ث��ل ودُّه��ا ت��ن��اَف��َر إذا ال��ق��ل��وب إن

ألسنُة سلقتْهم إذا الرجال يصنع كما خُط السُّ نفسه يف ويثور جيُسن فيغضب
الِحداد: النساء

هللاُ، شاءَ لو َوِدْدُت
األِجنََّة، نُنِْبت أن الفناء أبناء نحن لنا

النساء. أجواف غري يف

.the classic Ibsen: Gilbert Murray املسرت اه سمَّ 155

.Pelias 156
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أعدائها عىل لتصبَّ كيَدها تُدبِّر فأخذت وتغِفر، تعفو التي املرأة تُكن لم ميديا لكنَّ
جيُسن يَْعَدَم أن يَكفيها ال ولكن امَلحتوم، املوُت مصريها تُها َفَرضَّ واالنتقام؛ النقمة
ولكنهم أبيهم، من ذلك ينال حتى األسباب هؤالء لقتْل َفْلتَُدبِّر البنون. له ويبقى الزوجَة
للثأر فهل تفعل، ال ولم حبيبها؛ غدر من انتقاًما كبِدها بَفلذاِت تفِتُك فهل منها، أبناؤه

تُبِرص؟ عنٌي

أحًدا يَّتي ذرِّ ِمْن لجيُسن أبقي فلن
أحًدا يُنِسل ولن كالَّ عيناه، به تقرُّ

الجديدة. عروِسه من

القضاء لها أراد ملا باإلذعان تتظاهر أخرى مرة بجيُسن «ميديا» تلتقي وحينما
أمًدا اإلنسانية العاطفة لها وتعود باكية، فتنفِجر أبنائها عىل عيناها وتقع تعذيب، من

قصريًا:

عريض؛ أمٍل من بَنيَّ يا فيكم الكسري ِلقلبي كم أواه!
امَلشيب، دَهَم ما إذا أَساتي فأنتم

جثماني، حول كفني ون َستَلُفُّ العزيزة وبأيديكم
باردة. جثًة أرُقد حني

فتأُخذُها امللك ابنة موت نبأ ويبلُغها تميض، ما رسعان الحنون العاطفة هذه لكن
ذلك لتقِرتف نفسها وتستحثُّ الحتوف، موارد أبناءها تُوِرد أن م وتُصمِّ الرسور، نشوة
قتل من ميديا اعتزمتُْه بما أُنبئ قد جيُسْن وكان دبَّرت. ما لها يتمُّ ثُم الفظيع، اإلثم
امُلجِرمة املرأة تلك من األبرياء األبناء يُنِقذ واندفع الجنون، برأِسه فطار وبنيه، بَنيها
ماذا ولكن دًكا، البناء يَُدكُّ ليكاد حتى ا َدقٍّ الباب يَُدقُّ دارها عند ذا هو وها الغشوم.

األبناء. يف املحتوم القضاء ونفذ العزل السيف سبق لقد لهفتُه؟ تُجدي
أطفالها، ُجثَث ْت ُرصَّ سطحها وعىل ُمَجنََّحة وحوش تجرُّها عربٍة يف ميديا وتبدو

الخطوب. بأفدح له وتنبَّأت ُمحنَقة إليه نظرت جيُسْن أبرصت فلما
عليك. ليُطبق يدنو املوت إنَّ فانُظر! أنت أما
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عليها وأنكر بميديا جيُسن غَدر فقد العذاب، يتبَُعه الرشِّ فعل أنَّ الرواية وِحْكَمُة
لقسوة ضحية أنها لتعِرتف ميديا وإنَّ ترتى. بالكوارث فأُصيب جميٍل من له صنعْت ما
الحياة هكذا ولكن اإلثم، من أفظع كان العقاب أنَّ الرائي أو للقارئ يبدو وقد قلبها.

تصويرها. عىل يوربيدس حرص التي
يُبادلها لم زوِجها ابن ألنَّ نفسها، تقتُل «فيدرا»158 ترى «ِهيبُوليتس»157 روايته ويف
عىل ولكن الحديث،159 العرص يف لرواية شخصيًة تصلُح امرأة فيها وتلمس بحب، حبٍّا
يمتاز جعله مما رواياته، يف اإلنسانية العواطف نحو يوربيدس لفتات ُحسن من الرغم
اآللهة حول كلها تدور التي باخوس» «كاهنات رواية هي الكربى آيتَُه فإن أقرانه، عن
النفُس ثَتْهم َحدَّ إْن صعاليك، أو كانوا ملوًكا اإلنسان بني عىل عقاٍب من يُنزلونه قد وما

العبادة. وشعائر الدينية العقائد بُمعارضة
من للقصاص عنه مندوحَة ال العقاب بأنَّ جازمة عقيدًة يعتقد يوربيدس فإنَّ

الخطيئة.
إن ذلك بعد ِعربة وال الوفاء، يْن للدَّ ليتمَّ الحساب من بدَّ وال اآلِثم عىل َديْن فاإلثم

وأقىس. أشدَّ أو الُجرم من أخفَّ العقاب جاء
لبس َمنيَّتُه جاءته وملا والنبوغ. العبقرية أرسطو فيه د مجَّ الذي يوربيدس هو ذلك

جميًعا. املدينة أهل لفقِده حزن كما الحداد، ثوب سوفوكليس عليه
اليونان. عند الذهبي الرتاجيدي) (أو املأساة عرص انتهى وبموته

(امللهاة) الكوميديا (6-3)

Komses-Odia الكوموس» «أغنية — األرجح عىل — اليونانية يف كوميديا لفظ معنى
تُقام كانت التي واألعياد الوالئم تلك هو بذلك واملقصود وليمة، أو عيد معناه والكوموس
أعياد وتلك والخمر، العنب إله وهو ديونيسوس) أيًضا ى (امُلسمَّ باكوس باإلله احتفاًال
عىل مواكب يف سائرين ويُغنُّون، ويرشبون فيأكلون فيها يجتمعون اليونان كان مرحة

.Hippolyius 157

.Phœdra 158

الشهرية. «فدر» رواية فكتَب راسني استغلَّها ولقد 159
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تلك موسم وكان يُجاوبونه، أو غناءه يُردِّدون امَلوِكب أفراد وبقية يُغني ُمغنٍّ رأسها
يحِملون حون الفالَّ كان الحني ذلك ففي فرباير، وأول يناير آِخر حول الشتاء، يف األعياد

العصري. بأعياد األعياد تلك يت ُسمِّ ولهذا عرصوها، التي الخمر دنان آثينا إىل
العنب أعياد أنَّ كما اإلغريقية، للكوميديا الشعبي األصل هي إذن العصري فأعياد
بعد الرتاجيديا باكوس. عبادة من نشأ قد الفنَّني فِكال للرتاجيديا، الشعبي األصل كانت
إلهه، فيبُكون الجفاف يف العنب يأُخذ عندما وديسمرب نوفمرب شهري حول الَجنْي،
نشأت العيَدين هذين جانب وإىل ويمَرحون. فيعبَثون العصري يبيعون عندما والكوميديا
الفنَّاِن؛ فيها يجتمع كان ما وكثريًا مارس، شهر يف تُقام كانت آثينا يف كبرية أعياد
إنَّ حتى عظيًما َمبلًغا كافة اليونان بالد يف هرة الشُّ من بلغت وقد والكوميديا. الرتاجيديا

لحضورها. املدن كافة من يأتون كانوا اإلغريق من الكثريين
القرن يف بأثينا أدبيٍّا فنٍّا أصبحت ولقد العصري، أعياد يف تُمثَّل إذن الكوميديا كانت
أو ثالثني بنحو الرتاجيديا عن ُمتأخًرا املظهر هذا يف ظهورها وكان امليالد، قبل الخامس
قبل إال الكوميديا مسابقات تُنظِّم لم الدولة أن هو تاريخيٍّا الثابت إن إذ سنة؛ أربعني

بقليل. ٤٥٨ق.م. سنة
أرسطو إنَّ حتى األخرى اليونانية البالد يف ُعرفت قد الكوميديا ولكن أثينا، يف ذلك
أنهم — اإلغريق شعوب أحد وهم — الدوريني زْعم عن ثنا َليُحدِّ «الشعر» عن كتابه يف
القرن يف عنَدُهم نشأت قد الكوميديا إنَّ قائلني «ميغارا» أهل ذلك زعم الكوميديا، خاِلُقو
شعراءهم مكَّن الذي الديمقراطي الُحكم إىل مدنيتهم يف وصلوا عندما امليالد قبل السادس
شاعًرا أنَّ يزعمون وهم واالجتماعي، السيايس النقد يف األدبي الفن هذا يستخدموا أن من
الفن، ذلك إليها ناقًال ٥٧٠ق.م. سنة أثينا إىل رحل الذي هو سيرسيون160 اسُمه لهم
ظهر فقد امِليغاريني، زعم من تاريخيٍّا أقوى وزْعُمهم صقلية، أهل أيًضا ذلك وزعم
ة قمَّ يف أفالطون يَضُعه الذي إبيكارموس161 هو كبري كوميدي شاعر بالدهم يف بالفعل
الشاعر هذا أخذ ولقد املالِحم. شعراء رأس عىل هومريوس يضع كما الكوميديا، شعراء
يت الصِّ ذيوع من بلغ ولقد الُقَدماء. يروي فيما ٤٨٦ق.م. سنة منذ الكوميديات يؤلِّف

.susarion 160

.Epicharmos 161
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يقولون فيما وعاش طويًال، زمنًا استقرَّ حيث مدينتهم إىل سرياقوصة ُحكَّام استدعاه أن
ِلسوء مؤلفاته ولكنَّ كوميديا، أربعني من يقُرب ما وألَّف العمر من التسعني بلغ حتى
ُحكًما فنِِّه عىل للُحكم تكفي ال صغرية فقرات إال منها لنا يبَق ولم ضاعت قد الحظ
الكوميديا يف خطريًا تجديًدا أحدث قد إبيكارموس أن ثنا يُحدِّ فأرسطو ذلك ومع شامًال،
بَعينها حادثًة تتناول فأصبحت الرتاجيديا، قصة تُشبه قصة أي موضوًعا، لها جعل إذ
روايًة الكوميديا أصبحت وبذلك َحل. إىل بها تنتهي حتى امُلختلفة مراحلها يف تُعالجها
والظاهر معظمها. يُرتََجل ُمفكَّكة وأغاٍن مناظر ِعدة من مكوَّنة كانت أن بعد مرسحية
بل واء، السَّ عىل الواقعية الحياة ومن األساطري من موضوعاته يأُخذ كان إبيكارموس أنَّ
الحاالت يِصف كيف عرف قد أنه إلينا وصلْت التي الفقرات بعض من لنا ليبدو إنه
يف ليوربيدس شبيًها الكوميديا مجال يف منه تجعل فلسفية بروٍح والُخلقية النفسية
الفالسفة عداد يف له القدماء إدراج يف السبب هو هذا كان وربما الرتاجيديا، ميدان

الفيثاغوريني.
الطُّفييل»: «الرجل شاعرنا فيها يِصف فقرة هي وها

مع وأتناوله بل أحد، يدعوني أن يكفي يُريدني. إنساٍن أي مع العشاء «أتناول
وأمدح الجميع أُضِحك النُّكتة حارض املائدة عىل وأنا للدعوة. داعي فال يُريدني، ال من
امُلعارض، هذا ضدَّ وقفُت يشءٍ يف يُعارضه أن نفسه ألحٍد سوَّلت وإذا العشاء، ُمقدِّم
بيدي واملصباح انرصفُت بطني ملء ورشبُت أكلُت إذا حتى عاتقي، عىل قتاله وأخذُت
مصادفة الحرَّاس قابلُت فإْن أحيانًا، وأتعثَّر الظالم وسط وحيًدا أسري عبد. يَصحبني ال
إىل النهاية يف أصل وعندما بعصيهم. يُطوِّقوني بأن واكتَفوا يقتلوني لم إذا هللا حمدت
أن قبل أنام أن أستطيع ال ولكنَّني لدة، الصَّ األرض عىل أضطجع جلدي نضح وقد منزيل

بوعيي.» الطيِّب أثره النقيُّ النبيذُ يُحِدث
املبارشة. املالحظة عىل تعتمد واقعية نزعٍة عىل يدلُّ الوصف هذا مثل أنَّ شكَّ وال

من نوع لوجود أثينا يف تزدهر أن قبل صقلية يف ازدهرت قد الكوميديا ولعلَّ
املحاكاة» «ِحَوار ى يُسمَّ ما به ونَعني الكوميديا، يُشبه الجزيرة بتلك ُعرف الشعبي األدب
رُجلني بني أو امرأتنَي بني الشعب: أفراد من فردين بني واقعي حوار عن عبارة وهو
أسماء وصلتْنا ولقد والحارات. ة األزقَّ يف يوم كلَّ نسَمُعه كالذي عاديٍّا حديثًا فيه يتبادالن
فيما قلَّدهم ولقد امليالد. قبل الخامس القرن خالل الفن ذلك يف برعوا صقليني كتَّاب
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من تأتيه إنما الفن هذا وقيمة نفسه. ثيوقريطس رأسهم وعىل اإلسكندرية شعراء بعد
تواِفَه. من يَشغلها وما النفوس عىل الدالة للتفاصيل ه وتُخريُّ للحياة ورصِده بساطته
البدائية مظاهرها يف الحياة يعالج كما الشعب من األعظم السواد عقلية يُعاِلج بذلك وهو

الواقع. إىل أقرب ليكون نثًرا األمر أول يف يُكتَب كان لهذا الشائعة؛
واملحاكاة واملرح السخرية إىل بطبعهم َميَّالني كانوا صقلية سكان أنَّ ويُالحظ
ولو حتى سخرية، إىل ليُحيلوه ِجدِّي أمر كلَّ يُحاكون كانوا لقد امُلعربة. الحركات وكثرة
املالحظة عىل واضحة مقدرة يظهر فيما لهم وكانت الدينية. األساطري من األمر ذلك كان

الكوميديا. خصائص هذه وكل والنقد،
أحدثه فيما وكان بأثينا، تنشأ أن قبل أدبيٍّا فنٍّا بصقلية الكوميديا إذن نشأت
ثنا تَحدَّ الذي املحاكاة لحوار كان كما موضوًعا للكوميديا جعل أن تجديد من إبيكارموس
أيًضا تأثَّرت قد أنها شكَّ فال ذلك ومع النضوج، مرتبة إىل الوصول يف كبري أثٌر عنه
يف فالكوميديا كان ما وأيٍّا والتمثيل. والشخصيَّات املوضوع حيث من األثينية بالرتاجيديا
يف وإدخالها تنظيمها يف طويًال تردَّدت قد اآلثينية الدولة كانت وإن أثيني فنٌّ ُجملتها
حدث ولقد الُحكم. لرجال الذع نقٍد من فيها ِلما تخشاها كانت ولعلَّها الرسمية. األعياد
طويًال، تُدم لم القيود تلك ولكن الكوميديا، شعراء ُحرية من الدولة قيَّدت أن بالفعل
أمام امُلحاكمة من دائًما يُفلتوا لم وإن كاملة بُحرية تمتَّعوا أن الشعراء هؤالء يلبَْث ولم

القضاء.
وموضوعاتها. ُروحها ت وتغريَّ خالله يف تطوَّرت طويل تاريخ بأثينا وللكوميديا
سقوط بعد بأثينا العقيل للنشاط الوحيدين املظهَرين والفلسفة الكوميديا كانت ولقد
إذ امليالد؛ قبل الرابع القرن من األخري النصف يف املقدونيني، يِد يف العظيمة املدينة تلك
وال خطابة وال تراجيديا وال ِغناء وال مالِحم فال والتفكري األدب فنون كل عندئٍذ ذوت

الكوميديا. ثم الفلسفة غري ُقلنا كما يبَق فلْم تاريخ،
ثم امليالد، قبل الخامس القرن خالل بأثينا ُمزدهرة حيًَّة الكوميديا فاستمرار وإذن
أدَّى قد — وانقراضها بل األخرى األدبية الفنون انحطاط رغم — الرابع القرن خالل
إىل األثينية الكوميديا مون يقسِّ اليوناني األدب مؤرِّخي نرى ولهذا ر؛ التطوُّ إىل الفنِّ بذلك
الحديثة. الكوميديا (٣) طة. املتوسِّ الكوميديا (٢) القديمة. الكوميديا (١) أقسام: ثالثة
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القديمة الكوميديا (7-3)

كانت بأنها الكوميديا هذه وتمتاز ٤٠٠ق.م. سنة حتى الخامس القرن كوميديا هي هذه
شخصياٍت َر لتصوِّ ال قصة عىل وتعتِمد الحوار ِصيغة تتَِّخذ فهي شخصية؛ أو سياسية
أو بذاتها، اجتماعية حالٍة من ولتسَخر قائًما، نظاًما لتنُقد ولكن نفسية، حاالٍت لتُحلِّل وال
التمثييل» «الهجاء ب تكون ما أشبََه كانت لقد البارزة: الشخصيات من شخصية لتخرج
الواقعية، يف ُمرسفة فهي األلفاظ، أقبح من يتحرَّج ال هزل ُرصاح؛ هزٍل روح وروحها
الهزل بذلك يُعربِّ أن أرستوفان وهو الكوميديا لتلك ُممثِّل أكرب استطاع فقد ذلك ومع
كوميدياته جوقات ترى فلقد الشعر؛ أرقَّ الهزل إىل يجمع وأْن بل الحقائق، من كثرٍي عن
بأجمل تتغنَّى الجوقات تلك تسمع ذلك ومع الزنابري، أو الضفادع أو حب السُّ من ن تتكوَّ
ذلك ملقدرة فتُدَهش الروائية الشخصيات لهزل ُمصاحبًا الشعر يأتي وهكذا الغناء.
القوَّة. وتلك اليُرس هذا يف امُلسفِّ العبَث إىل الرقيق عر الشِّ من العبور عىل العظيم الشاعر
عن قوَله كبرٍي التيني ناقٍد إىل أوحْت التي هي أرستوفان كوميديا يف الجوقات أغاني ولعلَّ
بنقاء احتفظ الذي الوحيد األدبيَّ الفنَّ القديمة الكوميديا كانت «لقد القديمة: الكوميديا
للرذائل، نقِدها يف رائعة رصيحة فصاحة فصيحة فهي األصيلة؛ ورشاقتها األتيكية اللغة
ذلك ويف حر، والسِّ والرشاقة بالعظمة امتازت لقد تريد. ما إىل الوصول يف بالقوة مليئة
ولكنه الحوار، بعض وعىل الغنائية األجزاء عىل يصُدق الحكم فهذا خصائصها.» تركَّزت
الُقبح والعظمة الرشاقة جانب إىل فيها نجد إذ شامًال وصًفا الكوميديا تلك يِصف ال

اللفظ. يف واإلسفاف
٤٥٠ق.م. سنة حوايل املولود أرستوفان هو — ُقلنا كما — الكوميديا لتلك ُممثِّل أكرب
بجزيرة صغري إقطاع لوالديه وكان ُحر، أصٍل من أثينيَّني ألبَوين املوهوب الشاعر هذا ُولِد
عنه نعرفه ما فكل لفنِّه ُمنقطًعا الشاعر عاش وقد بأْوِدهما. فيقوم نه يستغالَّ «إيجينا»
وذلك عنه، معلوماتهم املؤرخون استقى نفسها كوميدياته ومن الفن، بذلك يتصل إنما
عن دائًما الشاعر يتحدَّث وفيه «االستطراد» هو القديمة الكوميديا يف عنرص لوجود
فمنذ النضوج، ُمبكِّر أرستوفان كان ولقد عليه. يُدلل أن يريد وعما روايته وعن نفسه
وهي هرقل» «ضيوف بعنوان أوالها وكانت كوميدياته للمرسح يقدِّم أخذ ٤٢٧ق.م. سنة
تربية ذاك إذ يسود أخذ الذي االتجاه فيها هاجم قد الشاعر أنَّ نعَلم ولكننا مفقودة،
ويف اجتماعية. أو كانت دينيًة القديمة؛ للتقاليد الفلسفي النقد نحو وتوجيههم الشبَّان
أيًضا الرواية وهذه الثانية، الجائزة بها ونال «البابليون» قدَّم ٤٢٦ق.م. التالية السنة
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ُقدِّم ولقد كليون. ٍة وبخاصَّ الشعبيني الزعماء فيها هاجم قد أنه نعَلم ولكنَّا مفقودة،
كبرية، ة مشقَّ بعَد إال العقاب من يُفِلت أن يستِطع ولم الرواية، تلك أجل من للُمحاكمة
جديدة رواية ٤٢٥ق.م. سنة يف وقدَّم قلًما، وأحمى إقداًما أشدَّ امُلحاكمة من خرج ولكنه
األوىل، الجائزة بها نال ولقد رواياته. من إلينا وصلْت رواية أقدم وهي «األكارنيون» يف
التي البلبونيزيا (حرب الحرب ملَّ أتيكي ح فالَّ ة قصَّ الشاعر يعِرض الرواية تلك ويف
وااللتجاء حقله عن التخيلِّ عىل أكرهته التي وإسربطة) أثينا بني وقتئٍذ قائمة كانت
وحَده — يعِقد نراه ولهذا وحَده، يريده ولكنه السالم يريد فهو ثَم ومن املدينة، إىل
يكوِّنون الذين وهم امُلحامني إىل الخرب ويِصل األعداء. مع الُهدنة — الخاص وباسمه
بمزايا يُقنعهم أن يف ينجح َحنا فالَّ ولكن كخائن، ليقتلوه الرجل إىل فيُرسعون الجوقة
فيشرتي لم السِّ خريات بكل ينعم عندئٍذ ونراه فعل. فيما حقٍّ عىل كان وبأنه لم، السِّ
سنة ويف الحرب. ويالت ويَْصَلون جوًعا يتضوَّرون اآلخرون بينما ويمَزح، ويُولِم ويبيع
مع اللدود، خصِمه «كليون» عىل هجوم أعنف وفيها «الفرسان» رواية قدَّم ٤٢٤ق.م.
سنة ويف الحربية. انتصاراته بفضل املجد أْوج يف عندئٍذ كان الشعبي الزعيم هذا أنَّ
الرتبية نقد إىل يعود وفيها رواياته، أشهر من وهي «السحب» رواية قدَّم ٤٢٣ق.م.
سقراط عدَّ أنه األمر غريب ومن بالسفسطة. عنده الفلسفة اختلطت وقد الفلسفية.
ولٌد له ُمقتصًدا نشيًطا بسيًطا ًحا فالَّ أن يف ص تتلخَّ الرواية وقصة السوفسطائية. كبري
أن فأراد دفعها، عن وعجز الديون الرجل أثقلت حتى أبيه أموال د يُبدِّ فتئ ما ُمرسف
وقد الُقضاة. من واإلفالت بدائنيه العبَث من يُمكِّنه الذي الفن أنها ُمعتقًدا البالغة يتعلَّم
إىل الفالح وذهب كبريًا. محتاًال الشاعر يُمثله الذي سقراط هو الفن هذا ُمعلم أنَّ بلغه
منه، بدًال ابنه أرسل ولذلك األستاذ، دروس يعي أن من عقًال أصلد كان ولكنه سقراط
استخَدَمه والدائنني القضاة مع يستخدمه أن بدل ولكنه وحذََقه، البالغة فنَّ االبن وتعلَّم
الجديدة الرتبية مزايا هي وهذه امُلخطئ، هو بأنه ويُقنعه به ويعبَُث يِرضبُه أبيه مع
فأخذ دُمه وغىل ح الفالَّ األب وهاج ا. حقٍّ والباطل باطًال الحق تجعل أن تستطيع التي
الجوقة، ن تُكوِّ التي هي الرواية يف حب والسُّ فيه. وأشعلها سقراط بيت إىل واتَّجه ناًرا
بها الشاعر يَنِل لم الرواية هذه قوة وبرغم الفالسفة. يعبدها التي األبخرة تُمثل وهي
األسباب من روايته كانت إذ واضًحا؛ نجاًحا أصاب قد ذلك مع ولكنه الثالثة، املرتبة غري
وعرشين بخمٍس ذلك بعد باملوت سقراط عىل الُحكم لَقبول العام الرأي دت مهَّ التي
يُمثِّل كأرستوفان كبريًا شاعًرا نرى عندما الدهشة من أنفسنا نملك ال اليوم ونحن عاًما.
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مأساة يف نصيبًا الشاعر ل يتحمَّ أن يُسوء ا مِلمَّ وإنه الظاملة، الصورة هذه يف الفالسفة أبا
«الزنابري» رواية الشاعر قدَّم ٤٢٢ سنة ويف سقراط، ُروح الخالدة النبيلة الرُّوح تلك
ابنه ولكنَّ املحاكم رجال يُمثلون الذين الزنابري حوله من تطنُّ ُمسنٍّا رجًال أنَّ وموضوعها
األسايس الجزء ن تكوِّ التي هي السبيل هذا يف االبن ومحاوالت أبيه، داء عالج يف يأخذ
له وراق والدعاوى املحاكم هموم من فتخلَّص دائه من الرجل ُشفي ولقد الرواية، من
«امُلتقاضون» الشهرية روايته راسني الفرنيس الشاعر استوحى الرواية هذه ومن العيش،
فنِّ يف ثانية مرحلًة تُمثِّل التي رواياته تتتابَُع ٤١٤ق.م. سنة من ابتداءً ولكن وهكذا.
رواية قدَّم السنة تلك ففي الشخيص، الهجاء عن بُعًدا وأكثر عنًفا أقلَّ أصبح إذ الشاعر؛
املساء إىل الصباح من العمل ُمعاناة َسئما قد أثينيَّني َرُجلني أن وموضوعها «العصافري»
الطري حْمل واستطاعا الطري، ومزاج ِمزاجهما اتََّفق وقد الطري. مع ليعيشا البرش فهَجرا
رجال من اسون الدسَّ يُحاول وعندما واألرض. السماء بني ُمعلَّقة جديدة مدينٍة بناء عىل
وأما بالِعىص. بالرضب ذلك وبني بينهم يُحال املدينة تلك إىل سبيلهم وا يشقُّ أن األرض
اآللهة أولئك مع صلًحا يعقدون وأخريًا املدينة، تلك عىل السيطرة تُحاول فعبثًا اآللهة

الرَُّجلني. ألحد السيطرة عن يتخىلَّ أن «زيوس» ويقبل
أخالقي درٍس إىل قصد ا ممَّ أكثر املَرح إىل الرواية بهذه قصد قد الشاعر أنَّ والظاهر

وامُلحتالني. اسني للدسَّ مهاجمته هو منها استخالصه نستطيع ما وكل بَعينه،
وفيها أرستوفان، روايات أهم من وهي الضفادع برواية الدَّورة هذه الشاعر ويختتم
للرتاجيديا يُعد لم إذ القلق ديونيسوس فأخذ مات قد كان الذي يوربيد لفنِّ كامل وصٌف
ولكن الرتاجيديا، شعراء بأحد ليعود اآلخر العاَلم إىل الذهاب عىل م فصمَّ يُمثِّلها من
تنظيم يُقرِّر وأخريًا ويوربيد أسكيلوس بني يرتدَّد فاإلله الحرية َموضع هنا يعود؟ بمن
منهما كل ينُقد وبذلك اآلخر. أحدهما مهاجمة يف يأُخذان اللذين الشاعرين بني مسابقة
بأن األمر وينتهي والشعرية، األخالقية الناحيتنَي من ًال ُمفصَّ دقيًقا نقًدا صاحبه ِشعر
وأنزل الُعليا امُلثُل من وحطَّ الرتاجيديا أفسد الذي السوفسطائي مظهر يف يوربيد يظهر
أسكيلوس ديونيسوس ل يُفضِّ وبذلك األخالق، انحالل إىل وساق بالنفوس االضطراب

األرض. إىل به ويعود
فعم تريد بما إلسربطة فسلَّمت بأثينا حلَّت قد الهزيمة كانت ٤٠٤ق.م. سنة يف
من ويكتُم مزاجه من يحدُّ أرستوفان نرى وهنا مكان، للمَرح يُعد ولم املدينة الحزن
رواية وأقدم األوىل. قوَّته يف يُعد لم ولكنه الجديدة الحالة فماىش فنُّه ر تطوَّ وقد ضحكاته
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نساء يعرض وفيها ٣٩٢ق.م. سنة قدَّمها التي النساء» «جماعة هي الهزيمة سنة بعد
ملكيَة فال امُلطلَقة باالشرتاكية األخذ وقرَّرَن الشعب مجلس عىل فسيطرَن ثُْرن وقد أثينا
الرواية يف ترى فال كهذه، اشرتاكية نتائج إظهار هو الشاعر يُريده والذي أُرسة، وال
له، وجود ال شيئًا يُهاِجم أن الشاعر يريد وإنما ألشخاص، هجاءً أو األمر لذَوي نقًدا
بذلك هاجم قد أنه تاريخيٍّا الثابت من ليس إذ فكرة؛ وشبَح فْرض مجرَّد هو وإنما
تاريخيٍّا وجوًدا الفكرة لتلك نعلم ال ونحن بعد، فيما أفالطون بها سيقول التي الفكرة
امَلنحى. نفس نِجد الذهب إله أي «بلوتس»162 اة امُلسمَّ األخرية روايته ويف الحني. ذلك يف
أسكلبيوس163 معبد إىل وقاَدُه األعمى الذهب بإله عثَر قد أثينا رجال أحد أن وموضوعها
هم وعمَّ وجريانه هو أثرى وبذلك منزله، إىل الرجل وذهب اإلله، ُشِفي حيث الطب إله
تلك ظهور يف ولعلَّ مزاياها، عن لتُدافع ظهرت أن تلبَْث لم الفْقر آلهة ولكن البذخ،
فلو اإلنسان، عمل هو وإنما الذهب ليس الثراء فأصل الرواية، مغزى إىل يُشري ما اآللهة
ولقد الذهب. يأكلوا لن وُهم جوًعا ملاتوا بجواره الناس وجلس ذهبًا امتألت األرض أنَّ
أن القدماء أحد يَحكي الذي أرستوفان قدَّمها رواية آِخر يظهر فيما الرواية هذه كانت
الفناء يُصيبه ال معبٍد عن بحثَن عندما الِحجال ربَّات «إن قربه عىل كتب قد أفالطون
شاعًرا يكن لم أرستوفان أن الحقِّ ويف إليها.» فأَويَن أرستوفان روح من خريًا يجدَن لم
يف الكبرية املشاكل يتناول رأيناه ولقد خطُرها. لها اجتماعية قوة كان بل فحسب، كبريًا
فتفضيل العصور، كافة إىل ترسي بل عرصه عند تها صحَّ تقف ال بآراء فيها يُديل عرصه
التهريج وتجريح االشرتاكية ومناهضة الفلسفية، السفسطة ومهاجمة الحرب، عىل لم السِّ
عام بوجٍه وأرستوفان خالدة إنسانية مشاكل هذه كل الشعبيون، الزعماء يَستخدمه الذي
معروف هو ملا وذلك فيه؛ شكَّ ال خريٌ ر التحجُّ تبلُغ ال التي املحافظة ويف محافظ، رجل

القديمة. التقاليد تفكَّكت إذا تتماسك أن يمكن ال االجتماعية الحياة أن من

الحديثة والكوميديا طة املتوسِّ الكوميديا (8-3)

٤٢٦ بني كتبها التي أرستوفان فروايات ر التطوُّ آثار القديمة الكوميديا يف رأينا لقد
ُمهاجمته وهدأت الشاعر ة حدَّ ت خفَّ إذ و٤٠٤؛ ٤١١ بني كتبها التي تلك تُغاير و٤٢١

.Ploutos 162

.Asclepios 163
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منًحى من و«بلوتس» النساء» «مجمع األخريتان روايتاه جاءت وأخريًا ما، نوًعا لألشخاص
االشرتاكية كفْرض فروض مجرد يتصوَّر بل قائمة نظًما فيهما يُعالج ال فهو جديد،
الكوميديا خصائص هي وهذه مشاكل، من ذلك عن ينتُج ما ويبحث العام، الثراء وفْرض

لها. بدءًا أرستوفان روايتَي العلماء يَعتِرب التي طة املتوسِّ
خلوُّها هو — املتوسطة الكوميديا بناء يف فنيٍّا اختالًقا ذلك إىل أضْفنا أنَّنا ولو
تُعالج رواية فهي املتوسطة، الكوميديا تعريف لنا لَكُمل — االستطراد ومن الجوقة من
والفقر الِغنى كمشاكل نتائجها يُعالج ثُم حدوثها الشاعر ر يتصوَّ فرضية مسائل
تُتصوَّر قد كما تريد ملا بها ترُمز األساطري لذلك تَستخِدم قد وهي والغرور. ل والتطفُّ

واألوضاع. املواقف بالخيال
بعض أسماء نعرف كنَّا وإن الروايات تلك من شيئًا نملك ال الحظ لسوء ونحن
يزيد، أو رواية ٣٠٠ من يقُرب ما يقولون فيما كتب الذي أنتيفانس مثل املؤلِّفني الشعراء
وغريهما رواية ٢٤٥ كتب الذي ألكسيس164 ثم مرة، عرشة ثالث بالنرص ج تُوِّ والذي

كثري.
وبذلك الفروض، معالجة إىل الواقعية املسائل معالجة من إذن الكوميديا رت تطوَّ
هذا عند يقف لم التطور ولكن املتوسطة، الكوميديا إىل القديمة الكوميديا من انتقلنا
الكوميديا وهي الحديثة للكوميديا مكانها أسلمت أن املتوسطة الكوميديا تلبث فلم الحد،

األخالقية. الحاالت ر وتصوِّ هي، كما الحياة تِصف التي النفسية األخالقية
بالكوميديا ى يُسمَّ وما املتوسطة بالكوميديا ى يُسمَّ ما معالجة يف فرق هناك كان وإن
التي هي الحديثة فالكوميديا العالج جودة يف كذلك يقوم فإنه املوضوعات لتلك الحديثة
كاتب مستوى إىل تِصل لم وإن األخالقية، الصور حدِّ إىل الشخصيات بتلك وصلت
يصور لم الكبري الفرنيس الشاعر هذا ألن وذلك عرش، السابع القرن يف كموليري كبري
وكاِره واملنافق البخيل ر صوَّ نموذجية؛ شخصيات صوَّر بل فحسب، واقعية شخصياٍت
ضوء عىل نفسه يف امُلسترتة صفاته يتعرَّف البخيل الرجل يجعل نحٍو عىل إلخ، … البرش
قط. اإلغريق إليها يصل لم مرحلة وهذه مثًال. يجون» «هار موليري رسَمها التي الصورة
وال الدفني النفيس الواقع إىل يصلوا أن يستطيعوا لم ولكنهم الواقع اإلغريق ر صوَّ لقد

القلوب. خفايا يحِسموا أن

.A exis 164
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القديمة، الكوميديا يف أثًرا له نجد ال موضوًعا استغلَّت قد الحديثة الكوميديا إنَّ ثُمَّ
يف صعوبات عدَّة وتقوم عنها، يشءٍ كل يجهل شابة يُحب شابٌّ الُحب. موضوع وهو
تذليل يف ماكًرا عبًدا يستخِدم الفتى ولكنَّ أبيها، إرادة أو فقِرها أو الفتاة كأصل سبيله،
الفتاة أن يكتشف وأخريًا واليأس، واألمل واإلخفاق، النجاح الشابُّ ويتناوب الصعوبات،
األمر وينتهي األسباب من لسبٍب رأيَه األب يغري أو وِرثَت، قد أنها أو ُحرٍّ أصل من
تغزو عندئٍذ منترشة كانت التي األبيقورية الروح نرى املوضوعات هذه مثل ويف بالزَّواج.
الفنية، الناحية ويف بل فحْسب العقلية أو الُخلقية الناحية يف ال واضحة وهي املرسح،
كتعرُّف البحتة امُلصادفة بفضل تنتهي الروايات من فكثري املرسحية؛ الحبكة ناحية
قالوا قد — نعلم كما — واألبيقوريون ع، متوقَّ غري أمٍر حدوث أو آَخر حقيقة شخٍص
م نتوهَّ أن يجوز فال ذلك ومع العاَلم. َسري يحُكم إلٍه وجود إلنكارهم نتيجة بامُلصادفة

شامل. كمذهٍب األبيقورية يُطبِّق أخذ قد املرسح أن
الخلق؛ يف والبساطة السياسة يف الَرشف الُعليا: ُمثُلها القديمة للكوميديا كانت لقد
قْدَر بالنقد تهتمُّ ال فأصبحت الحديثة الكوميديا وأما قويٍّا. سليًما نقًدا كان إذن فنقُدها
وُمضحكات َضعٍف مواضع من البرش يف ما إظهارها بفضل الضحك، بإثارة اهتمامها

ِقيادها. يُحكم ال وشهوات
ِكبار بعُد فيما قلََّده الذي «مناندر»165 هو الحديثة الكوميديا لتلك ُممثِّل وأكرب
إال ليست رواياتهما بعض إنَّ بل وبلوتس167 كتريانتيس166 الالتني من الكوميديا مؤلِّفي

اإلغريقي. الشاعر عن ترجمة
يقولون فيما وتعرَّف يوربيد، خاص بنوع ودرس ٣٤٠ق.م. سنة بأثينا مناندر ُولِد
والظاهر بعامني. اإلسكندر موت بعد أي ٣٢٢ق.م. سنة له رواية أول وقدم بأبيقور،
شاعرنا يف كثريًا تؤثِّر لم الحني ذلك يف اإلغريق بالد اجتاحت التي امُلؤلِمة الحوادث أن
وعبثًا أثينا، ميناء برييه يف معها وعاش الفتيات بإحدى أُولِع إذ امُلستهِرت، األبيقوري

مرص. إىل باملجيء يُغِريَه أن سوتري بطليموس حاول

.Menandros 165

.Terentius 166

.Plantus 167
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كوميديا مائة كتب قد إنه ليقولون أنهم حتى الكوميديات كتابة ِه همِّ كل جعل ولقد
مسابقات. ثمان يف الجائزة نال أن بعد ٢٩٢ق.م. سنة وفاته وكانت عاًما ثالثني خالل
بمعانيها غنية ولكنها صغرية فقرات إال مناندر كتَب ا ممَّ نملك ال كنَّا ولقد
ستِّ من طويلة أجزاء عليها بردي أوراق بمرص فاكتُشفت ١٩٠٧م سنة كانت حتى
إىل (نسبة السامية التحكيم، البطل، امُلتملِّق، الحارث، وهي العظيم الشاعر لذلك روايات

الشعر. املقصوصة املرأة ساموس)،
تُمكِّننا وهي «التحكيم» رواية من وهي بيٍت خمسمائة تبلغ وصلتْنا قطعٍة وأطول
عىل مقِدرة إىل قوية، تمثيلية غريزة من قوَّته، ومواضع الشاعر خصائص استقراء من
يف املهارة مع ُمجتِمعة العاطفية، اإلثارة لوسائل تملُّك إىل األخالقية، الحاالت وصف
الشهوات معارك بني املْزج نحو اتجاهه القطعة تلك يف نلمح وأخريًا الضحك، تحريك

اآلخر. أحِدهما وإضاءة األخالق ومبادئ
تفوُُّقه وهي الشاعر هذا عند القدماء اد النقَّ جميع امتدحها أُخرى خاصيَّة ة وثمَّ
إليه ذهب ما يؤيد «التحكيم» فصول من فصٌل ولَدينا الدفاع، ُخَطب ويف القصص يف
أنَّ وذلك حَكٍم إىل يحتِكمان ام، فحَّ واآلخر راٍع أحدهما عبَدين يعِرض وهو اد، النُّقَّ هؤالء
ُحِيلٍّ من الطِّفل عىل كان بما احتفظ ولكنه ام، للفحَّ أعطاه بطفٍل عثَر قد كان الراعي
يُطاِلب أن إالَّ الفحام ويأبى ام، للفحَّ وأعطاه الطفل عىل عثَر الذي هو أنه عىل دليًال
عنها ويدافع نظره وجهة منهما كلٌّ ويعِرض ُقلنا، كما حَكٍم إىل يحتِكمان وأخريًا بالُحِيل.
أن بها استطاع التي الكيفية يف هو الدفاعني هذين يف الشاعر ُقدرة وَموضع قويٍّا. دفاًعا
ننتهي وما بها. يُديل التي الحجج وطبيعة دفاعه بنوع الرَُّجلني من كلٍّ ُخلق عىل يُظِهرنا
الرَُّجَلني من لكلٍّ وأنَّ الشعب أبناء من َرُجلني أمام أنَّنا نُحسَّ حتى الدفاَعني قراءة من
رجل والراعي ه. بحقِّ مؤمن ُمخلص ولكنه مادي جَشع به أَِثر، رجل ام فالفحَّ صفاته،
الشخصيات تصوير عىل العجيبة القدرة تلك أن نظنُّ وما سذاجة، يف ِمثايل خيايل كريم

وكتَّابها. اإلنسانية شعراء من كبري عدٌد استطاعها قد يقولونها ِبُخَطب
قد الفنَّ هذا بأنَّ منها نخلُص اإلغريقية، للكوميديا العامة التخطيطات هي هذه
عليه ر توفَّ إذا حتى شعبية، نشأًة اإلغريق عند األدبية الفنون ة كافَّ نشأت كما نشأ
ولكنَُّه والعبادات باألساطري ُمختلًطا أمِره أول يف كان ولقد أدبيٍّا. فنٍّا أصبح الشعراء
مهاجمة إىل منه يُقَصد نقًدا وشخصيٍّا، سياسيٍّا نقًدا ليُصبح منها تخلَّص أن يلبَث لم
الزَّمن وبرتاخي القديمة، الكوميديا هي وهذه يُخاِلفه. ما إىل والدعوة وتغيريه الواقع
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العريقة املدينة بتلك لِحَقت التي الهزيمة بسبب أثينا يف والعقلية السياسية الحالة وتغريُّ
من حدَّ قد ولعلَّه الكوميديا، منحى تغريَّ امَلقدونيني، يد يف سقوطها ثم بلبونيزيا حرب يف
وتعمل البارزة الشخصيات تُهاجم تُعد ولم تغيريه، وتريد الواقع تنُقد تُعد فلم ُحريتها
التجريح عن عَدَلت وقد هو، كما الواقع ذلك بتصوير تكتفي أصبحت بل هدِمها، عىل
لم التي الحديثة الكوميديا هي وهذه روائية. شخصيَّات أو ُخلقية حاالٍت تصوير إىل
أيام تنمو أخذت قد الفلسفية الروح وكانت لها. تمهيًدا إال املتوسطة الكوميديا تكن
ُروح تكن وإن وأعمق، أنفذَ النفسية كتَّابها مالحظات جاءت ولهذا الحديثة، الكوميديا
خري عىل وِحرصهم نفوسهم وقوَّة الشعراء جرأة ضُعَفت كما َضُعَفت قد اح الرصُّ الضحك
خدمة يف يوَضع أن يُمكن فنٌّ األدب فنون بني من الكوميديا أن املعلوم ومن مدينتهم.

قيمِته. من شيئًا يفقد أن دون للدول واالجتماعية األخالقية الحياة
الحديثة الكوميديا وأصبحت شخصيٍّا، سياسيٍّا نقًدا إذن القديمة الكوميديا كانت
مرحلة هي تني الالَّ وال اإلغريق إليها يِصل لم أخرية مرحلة وبِقيَت أخالقيًة رواياٍت
قها حقَّ التي املرحلة هي قبُل من أْرشنا كما وهذه النموذجية، الشخصيات ذات الكوميديا

العاَلم. يف الكوميديا شعراء أكرب بل فرنسا شعراء أكرب موليري

اليونان عند النثر (4)

واملؤرِّخون التاريخ (1-4)

بقرون؛ الشعر ظهر أن وبعد ُمتأخًرا، إال اليونان عند الفني النثر يظهر لم النثر: نشأة
السادس القرن من أقدم نصوص — التاريخ يف أم الفلسفة يف سواء — منه لَدينا فليس
العارش القرن إىل يرجعان واألوذيسية اإللياذة إنَّ ُقلنا أن سبق فقد الشعر أما امليالد. قبل

تقريبًا. امليالد قبل
بالكتابة الجهل إىل بعضهم فرَجَعها الظاهرة، تلك تعليل املؤرِّخون حاول ولقد
يحفظ كما الشفوية، روايته عىل يساعد الشعر وزن أن املعلوم ومن الربدي. وجود وعدم
قد التعليل هذا ولكن حفظه. السهل من فليس النثر وأما االضطراب. من الرواية تلك
هذا عىل والدليل طويل، بزمٍن ذلك قبل الكتابة يعرفون كانوا فاإلغريق صحته؛ عدم ثبَت
الفينيقية، الكتابة عن مأخوذة فهي ذاتها، اإلغريقية الكتابة طبيعة من استنتاجه يمكن
نصوًصا هناك إنَّ ثم األزمنة، أقدم منذ والفينيقيني اإلغريق بني قائمة العالقات كانت وقد
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كانوا اإلغريق أنَّ نعلم فنحن الربدي عن وأما اآلثار. بعض عىل ُكتبت نثرية قديمة
هريودوت. ثنا حدَّ وبذلك الربدي، يعرفوا أن قبل الجلود عىل يكتُبون

طبيعة يف ننُظر أن هو الظاهرة لتلك َفهِمنا وسبيل صحيح، غري التعليل فهذا وإذن
ملاٍض للمايض؛ قصًصا كان الشعر أقدم أنَّ فنرى موضوعاتهما، ويف النثر وطبيعة الشعر
تاريخ، بأنه آمنوا اإلغريق ولكنَّ أَدَخُل، األساطري باب يف وهو التاريخ شكل يتَِّخذ بعيٍد
قامت ثم ومن النقد، أو التفكري ملكة بعُد فيها تستيِقظ لم ساذجة النفوس وكانت
يُسودها التي املالحم وهذه األساطري لهذه يشءٍ أنسُب والشعر التاريخ، َمقام املالحم
الواضح فِمن الفلسفة وأما نثًرا. الدقيق التاريخ كتابة إىل بحاجٍة أحد يشُعر ولم الخيال.
لفهم وتفتُّح عقيل نضوج دليل وهي السادس، القرن قبل ُمنتظرًة تكن لم نشأتها أن

الوجود. حقائق
أيًضا؛ الشعر نشأة كانت حيث الصغرى، آسيا يف بأيونيا النثر نشأة كانت ولقد
الحضارة أسباب ر ولتوفُّ القديمة الرشقية بالحضارات التِّصالها — البالد تلك ألنَّ وذلك
العقيل؛ النشاط مظاهر ة كافَّ يف األوروبية اإلغريق بالد من أسبق كانت — بها املادية

للنثر. األوَّالن امَلظهران هما وهذان التاريخ، ظهر وفيها الفلسفة ظهرت ففيها
فخفَّ الصغرى بآسيا اإلغريق بالد من كثرٍي عىل الُفرس استوىل أن ذلك بعد وكان
املجيدة املدينة تلك فأصبحت األول، الفضل ذلك يف ألثينا وكان أوروبا، إغريق لنجدتهم
بعد بها يزدهر بالنثر وإذا ُحرية، وأوفرها ِمنعًة وأشدَّها وأغناها اليونان ُمدن أقوى
إليهما ويُضيفون والتاريخ الفلسفة يف يكتبون باألثينيني وإذا التمثييل، األدب ازدهر أن
أثينا مقاطعة لغة — األتيكية اللغة غري يف قطُّ نثر يُكتَب لم الحني ذلك ومن الخطابة.
ألنها والتفكري األدب ألوان كل تجمع أن — بركليس مدينة — أثينا استطاعت ولقد —
تقع التي ة املدَّ يف وذلك قرن، نصف من يقُرب ما كلِّه اإلغريقي العاَلم زعيمة أصبحت

امليالد. قبل الخامس القرن خالل البيلونيزيا وحروب امليدية الحروب بني
عن الحديث عىل هنا ونقتِرص امليالد، قبل السادس القرن يف بأيونيا إذن النثر نشأ
تناولها التي املوضوعات نفس يتناول كان األمر أول يف أنه فنُالِحظ التاريخي؛ النثر
قصيص فهو الوزن، غري يشء الشعر ذلك وبني بينه يُفرِّق يكاد ال وأنه القصيص، عر الشِّ

الشعر. بلغة تأثٍُّر من تخُل لم ذاتها لُغتَه إنَّ بل نثري،
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الُكتَّاب أي اللوجوجراف168 ون يُسمَّ الُكتَّاب من جماعٌة أيونيا يف املؤرَّخني سبق لقد
هؤالء وكان األساطري. اص ُقصَّ من الشعراء أي للميثوجراف169 ُمعارضًة النارشين،
واآللهة فيها الذين األبطال وعن بنائها وتاريخ القديمة امُلدن نشأة عن يتحدَّثون الناثرون
بالجملة كانوا أبناؤها. كسبها التي الخاِرقة املعارك وعن مصائرها، عىل هيَمنَْت التي
كتابات يف كان ولقد القصيص. الشعر موضوعات تُشِبه موضوعاٍت عن نثًرا يكتُبون
القصيص الشعر بني وسط فكتاباتهم املؤرِّخني، لظهور السبيل د مهَّ ما الناثرين هؤالء

لها. أنموذج أقدم هريودوت ِكتاب يُعترب التي التاريخ وُكتُب

هريودوت (أ)

سنة هليكرناسوس بمدينة — الصغرى آسيا يف اإلغريق ُمؤرِّخي أقدم — هريودوت ُولِد
بالحضارة الحني ذلك يف اصطبغت قد األصل الدورية املدينة تلك وكانت ٤٨٠ق.م.

األيونية. اللغة لُغتها فأصبحت ا، تامٍّ اصطباًغا األيونية
القديمة بالتواريخ أُولعوا من أفرادها بني من كان عريقة، أرسٍة من هريودوت ُولِد
قد — رأِسه َمسقط — هليكرناسوس وكانت الدينية. التقاليد واحرتام الشعراء وبقراءة
من مؤرُِّخنا وكان ُمناهضتهم، عن املدينة سكان يكفَّ لم الذين الُفرس قبضة يف وقعت
ُقِتل، أن — هريودوت أقرباء أحد وهو — رئيسه يلبَث لم الذي القومي الحزب أنصار
يستقرُّ يكد لم ولكنه وطنه، إىل عاد ثُم قصرية، ملدٍة ساموس جزيرة إىل هريودوت فنُِفي
مرص فيها زار التي الطويلة بسياحاته عندئٍذ فقام ٤٥٤ق.م. سنة ثانية مرًة نُِفي حتى
سوس، بعَد ما إىل وصل حتى فيها وأوغل الُفرس زار كما الفيلة، معبد حتى وجابَها
ذلك إىل ونضيف نفسه، عن هو يُحدِّث فيما البوسفور إىل وصل حتى سافر الشمال ويف
بجنوب حياته آِخر يف استقرَّ قد وأنه وُقربص، وطربق وفينيقيا آشور أيًضا زار قد أنه

٤٢٥ق.م. سنة ح يُرجَّ فيما مات حيث اإلغريقية توريم170 مدينة يف إيطاليا
يُحدثوننا وُهم طويلة، إقاماٍت فيها وأقام مرة، غري َريب بال زارها فقد أثينا وأما
فنال املدينة بتلك العامة الساحة يف كتابه من جزءًا ٤٤٦ق.م. سنة يف قرأ قد أنه
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الشاعر حيَّاه ٤٤٠ق.م. سنة ويف كبرية، مالية مكافأًة املدينة وكافأته السامعني، إعجاب
بركليس. مدينة إىل عودته عند جميلة شعرية تحيًة سوفوكليس

بني نِشبت التي الحروب وهي امليدية،171 الحروب عن كتابه هريودوت كتب لقد
«عرض كتابه ي ُسمِّ ولهذا ٤٤٩ق.م. سنة إىل ٤٩٢ق.م. سنة من واإلغريق الفرس
فيما وذلك ونتائجها، ووقائعها وأسبابها الحروب تلك نشأة عن بحثه أي للبحث»172
التي البطولة أعمال تظلَّ ولكي الزمن، ِبُميض املايض وقائع ِذكرى تُمحى «لكيال يقول:
تلك قامت ملاذا الالِحقون يعَلم لكي وأخريًا املجد، عنوان والربابرة اإلغريق بها قام
عن الحديث تناول بل الحرب، تلك عىل كتابه يف يقتِرص لم الحقيقة يف ولكنه الحرب.»
ونُظمها ماضيها ِذكر إىل فيه استطرد ًال ُمَفصَّ حديثًا الحروب تلك يف اشرتكت التي الدول
أو امُلحالفة طريق عن تاريخيٍّا بها اتصلت التي البالد أو بالدها وصف كما وأخالقها،
وأما كتابه، من األخري النصف يف إال امليدية الحروب عن يتحدَّث لم الواقع يف فهو الغزو؛

مرص. فيها بما وممتلكاتها، الفارسية اإلمرباطورية عن كتبَُه فقد األول النصف
ربَّات إحدى اسم يحِمل منها كتاب كل كتُب، تسعة إىل م ُمقسَّ هريودوت كتاب

كتاب: كل ملوضوع ًصا ُملخَّ وإليك التِّسع،173 الوحي
نشأة عن املؤلف يتحدَّث وبه التاريخ، ربة كليو174 اسم يحِمل األول الكتاب (١)
الكتاب (٢) والُفرس. امليديني وعادات أخالق وعن نموِّها، وتاريخ الفارسية اإلمرباطورية
(٥٢٩–٥٢٢ق.م.) من قمبيز تاريخ وبه املوسيقى، ربَّة إيرتبه175 اسم يحِمل الثاني
ربة تاليا176 اسم يحمل الثالث الكتاب (٣) ملرص. ُمسهب وصٌف ثم مرص عىل وحملته
ثم بالجنون، وإصابته ُحكمه ونهاية مرص عىل قمبيز استيالء أخبار وفيه الكوميديا،
الكتاب (٤) ُمقاطعة. عرشين يف لإلمرباطورية وتنظيمه (٥٢١–٤٨٥ق.م.) دارا ُحكم

القدماء. الُفرس وهم امليديِّني إىل ِنسبة بامليدية يت ُسمِّ 171

كتاب عنوان بسبب التاريخ معنى أفادت وإما البحث، معناها اإلغريقية اللغة يف Historia كلمة 172

وبذلك ،Historia كتابه ى يُسمَّ التاريخ يف يكتُب من كل فأصبح نوعه، من كتاٍب أول كان الذي هريودوت
التاريخ. معنى اللفظة أفادت
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بالد عىل دارا بها قام التي الحملة حديث وبه الرتاجيديا، ربة ملبومينا177 باسم الرابع
البحر عىل الواقعة البالد لتلك وصٌف ثم ذريًعا، فشًال الحملة تلك وفَشل السكيت178
تربسيكورا179 باسم الخامس الكتاب (٥) أهلها. ألخالِق ووصف الدانوب شمال يف األسود
عىل أيونيا ثورة أنباء فيقصُّ امليدية الحروب عن حديثه املؤلِّف يبدأ وفيه الرقص، ربة
ربة كراتو181 باسم السادس الكتاب (٦) رسد.180 مدينة عىل هؤالء واستيالء الُفرس
بأوروبا اإلغريق بالد عىل دارا حملة أي األوىل امليدية الحرب أخبار وبه الغنائي، الشعر
باسم السابع الكتاب (٧) (٤٩٠ق.م.). اليونان تاريخ يف الخالدة مرتون بمعركة وانتهائها
إعداد — الثانية امليدية الحرب حديث وفيه االختصاص، امُلتعدِّدة األناشيد ربة بوملنيا182
الثامن الكتاب (٨) (٤٨٠ق.م.). الرتموبويل معركة حتى الحرب وبَدء للحملة إكرسسيس
البحرية سالمني معركة حتى الثانية امليدية الحرب بقية وبه الفلك، ربة أورانيا183 باسم
وبه والخطابة، الحمايس الشعر ربَّة كليوبه184 باسم التاسع الكتاب (٩) (٤٨٠ق.م.).
األثينيني واستيالء «وميكال» «باالتيه» معارك حتى الثانية امليدية للحرب األخرية املراحل

٤٧٩ق.م. سنة سستوس185 مدينة عىل
األربعة وأن الفرس، إمرباطورية عن تتحدَّث األوىل الخمسة الكتُب أن نرى ذلك ومن

امليدية. الحروب أنباء تقصُّ التي هي األخرية
وجه عىل نعرف فلْسنا األسماء بهذه وتَسميته النحو هذا عىل الكتاب تقسيم وأما
تسمية عىل اتَّفقوا قد جميًعا اإلغريق بأنَّ أخربونا قد القدماء يُكن وإن سببَه، التحقيق
انعقاد أثناء أوملبيا يف للكتاب ٍة تامَّ قراءٍة بعد الوحي ربَّات من ربٍَّة باسم جزءٍ كلِّ
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يكون وربما باألسطورة، يكون ما أشبَُه هذا قولهم ولكنَّ الشهرية، الرياضية مسابقاتها
اإلسكندرية. علماء عَمل من التقسيم هذا

ويف وحدته ويف الكتاب هذا ِقيمة يف كثرية مناقشاٍت امُلحدثون العلماء تناقش ولقد
من ذلك غري إىل ناقص أم تامٌّ هو هل يف وبحثوا املختلفة، أجزائه وتأليف تأليفه تاريخ
ن يُكوِّ اآلن هو كما الكتاب إن نقول بأن نكتفي ولكننا ُمستمرة. تزال ال التي األبحاث
فالكتُب أجزائه، كل يف سواء فليست التاريخية ِقيمته وأما متجانسة. متسلسلة وحدة
عندما فاملؤلف تعليلُه، السهل من أمر وهذا األخرية، األربعة قيمة يف ليست األوىل الخمسة
وال ِلمعلوماته يكن لم السكيت بالد أو مرص وعن القديم الُفرس تاريخ عن يتحدَّث
ولِقَي عنها وسمع عاَرصها التي امِليدية الحروب عن لحديثه كان ما اليقني من ِلمصادره
منه نستقي اليوم حتى نزال ال كتابه من الضعيف النصف فحتي ذلك ومع شهودها،
التاريخية الحقائق من الكثري إىل فنهتدي األثرية األبحاث بنتائج نُقاِرنها املعلومات أقدم

الثابتة.
امُلحدثني، املؤرِّخني يف نتطلَّبها التي الصفات من بالكثري يتمتَّع كان املؤلف إنَّ ثُم
سواءً لإلغريق يعرتف كما بمزاياهم للُفرس يعِرتف َلنراه حتى التحيُّز عن بعيد فهو
إدراك عىل القدرة يملك كان فإنه التفاصيل بعض يف أخطأ قد كان وإن وهو بسواء،
من ُممكنة كميٍة أكرب جمع عىل حرص قد إنه ثم شامًال، عرًضا وعْرضها الكليَّات
وأخريًا املختلفة، سياحاته أثناء مشاهداته عن أو الرجال ألسنة عن أخذها التي املعلومات
اللوجوجراف كتابات وعن ها، بنصِّ يُوِردها التي الَعرَّافات کنبوءات املكتوبة النصوص عن

سبق. فيما إليهم أْرشنا الذين
الُخرافات من بكثرٍي اإليمان عىل حملته التي سذاجته يف فهي َضعفه مواضع وأما
من تثبُّته يف الواضح النقص ويف للمعارك وصِفه يف ذلك نُالحظ كما ته، دقَّ عَدم يف ثُم

له. تُروى التي املعلومات
وأسبابها التاريخية الحوادث معنى إىل نفاذه عَدم هو كتابه عىل يؤَخذ عيب وأعظم
دقيق تحليٍل عىل عنده نعثُر قلَّما ولهذا ودوافعها، البرشية النفس فهم يف قه تعمُّ وعَدم

امُلغايَرة. كل «ثيوسيديد» يُغاير هذا يف وهو والزعماء، القادة لعقلية
حياة عىل القضاء سيطرة فهي التاريخ َسري عن جامعة فكرة لهريودوت كانت وإذا
بهذا اآللهة أنزلت عما ثنا ليُحدِّ يِقف مرٍة من فكم اإلنسان، صَلف من اآللهة وِغرية البرش

له. ينبغي ال حيث إىل وتطاَول الغرور أخذَه عندما عقاٍب من ذاك أو الرجل
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رها. توفُّ عىل ُمنعقد فاإلجماع األدبية ِقيمته وأما التاريخية. الكتاب قيمة عن هذا
عىل أحيانًا يُطلعك هريودوت ألنَّ وذلك قط، فتور أو ملل يأخذك فال كتابه لتقرأ وإنك
قوَّة عىل أخرى أحيانًا ويُطلعك النقد، أعمال عن فيُمسك العقل بها يلهو ساحرة سذاجٍة
يمرُّ وهو وتُستثار، فتنفعل الحامية املعركة تحُرض كأنك بك فإذا والقصص، التصوير يف
قريب. واضح سهٍل أسلوٍب يف الُخطب إىل الحوار إىل القصص من طوٍر بعد طوًرا بك

ثيوسيديد (ب)

يُخيَّل ذلك ومع فقط، عاًما بعرشين هريودوت بعد أي ٤٦٩ق.م. سنة ثيوسيديد ُولِد
طواًال. قرونًا بينهما أن هريودوت بكتاب ونُقارنه كتابه نقرأ عندما إلينا

وأما ِذكراها وتخليد البطولة أعمال تمجيد إىل يقصد األيوني املؤرخ رأينا لقد
أن يريد وإنما القصص بروائع الناس يُبهر أن يريد ال أنه كتابه أول يف فيُعلن ثيوسيديد
لإلنسانية يرتك أن يودُّ إنه فيقول: تحيُّز غري يف يعرضها وأْن العارية الحقيقة إىل يِصل
التثبُّت عىل ويحِرص طارق، كل عن معلوماته يأُخذ أن يرُفض ولهذا أبدية»، «رشعية
حيث من امُلحدثني املؤرخني كتُب إىل يكون ما أقرَب كتابه جاء ثم ومن ِحرص؛ أدقَّ
القليل إال يستِطعه لم ما العظيم خ املؤرِّ ذلك استطاع وقد التاريخية. الحقائق تحرير
وأن النفوس عن الُحُجب يشقَّ أن استطاع كلها: اإلنسانية تاريخ يف الكتَّاب ِكبار من
بل فحسب، تاريخ كتاب يُعترب ال الناحية هذه من وكتابُه الخفيَّة، دوافعها يستخرج
الخالدة الحقائق من كثريًا والفالسفة بل الشعوب وقادة املفكرون فيه يِجد إنسانيٍّا كتابًا
الحوادث؛ مضمون يف نتلِمسها أو النفوس زوايا يف عنها نبحث اليوم حتى نزال ال التي

اجتماعية. أو أخالقية أو كانت سياسيًة
أنه يُحدِّثوننا وُهم ثرية، نبيلة أُرسة من أثينا ضواحي إحدى يف ثيوسيديد ُولِد
وأن إعجابًا، ُدموعه ففاضت تاريخه من جزءًا يقرأ لهريودوت طفل وهو استمع قد
حون يرجِّ والعلماء القوى. الوَلع ذلك باملعرفة ُمولًعا ولًدا له بأن أباه هنَّأ قد هريودوت
للفيلسوف تتلمذ كما الشهري، الخطابة ُمعلم أنتيفون186 للسوفسطائي تتلمذ قد أنه
شكَّ ال والذي «الروح». ب السخرية من يشءٍ يف ُمعارصوه اه سمَّ الذي أنكساغوراس
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امَلرذول املعنى إىل بذلك نقِصد ال ونحن واضح، ثيوسيديد يف السوفسطائية أثر أنَّ فيه
القوية َمقدرتِهم إىل نقصد وإنما باطًال الحقِّ قلب عىل الُقدرة وهو السوفسطائية من
وكذلك الدقيقة، امُلفارقات إدراك يف واإلمعان التفكري مفردات يف ف والترصُّ الحاجة عىل
فال كتابَُه لتقرأ وإنك خالًصا. ذكاءً يكون يكاد فثيوسيديد بأنكساغوراس تأثُّره يف األمر
يجَمع خالص ذكاء ُقلنا كما هو وإنما وجهه، عن يُسِفر الخاص مؤلِّفه بإحساس تَعثُر
بدَّ ال وأنت — انفعلَت فإذا التام، الربود يُشِبُه فيما داللتها ويستخرج ويعِرضها الوقائع
عىل الُخطب صياغة أو القصص ترتيب يف الرائع ثيوسيديد فنِّ من ذلك جاء — منفعل

مشاعره. ويهزُّ القارئ يُحرِّك نحٍو
أثينا بني قامت التي الحرب تلك وهي البلبونيزيا» «حرب عنوانه ثيوسيديد كتاب
وسبب قرن، نصف من يقُرب بما امليدية الحرب انتهاء بعد منهما كلٍّ وُحلفاء وإسربطة
التي أثينا نحو اليونان مدن من وغريها إسربطة استشعرتْها التي الغرية كانت ِقيامها
كافة اليونان ُمدن م تتزعَّ أن من الُفرس ضدَّ الحرب يف الرائعة جهودها بفضل تمكَّنت
وعرشين ستٍّ من يقُرب ما امُلدمرة الحرب تلك دامت ولقد نفوذها. عليها ترضب وأن
ا ممَّ كلها اليونان بالد بتحطيم بل أثينا، بهزيمة وانتهت ٤٠٤ق.م.) إىل ٤٣١ (من عاًما
عىل والقضاء كافة اليونان ُمدن عىل الثاني القرن يف امَلقدونيني استيالء إىل السبيل د مهَّ

ومجد. ُحريٍة من لها كان ما
واملعلومات، الوثائق جمع يف الحرب، تلك بدء منذ أخذ، قد ثيوسيديد أنَّ والظاهر
الساحلية املقاطعة يَحمى أن وُكلِّف ٤٢٤ق.م. سنة يف (قائًدا) ُعنيِّ قد أنه نعَلم ونحن
يمنع أن يستِطْع لم الحظِّ ِلُسوء ولكنه تََراقيا، يف أمفيبوليس187 ملدينة املجاورة
بالنفي، عليه وُحكم بالخيانة فاتُِّهم ة، الهامَّ املدينة تلك عىل االستيالء من اإلسربطيني
يُِعد أخذ تراقيا ويف يستغلها. معدنية مناجم له كانت حيث تراقيا يف عاًما عرشين فعاش
وليتحرَّى الوثائق ليجَمع وصقلية إيطاليا إىل فيها وصل رحالٍت بِعدَّة قام ولقد كتابه.
من جزءًا كتََب حيث فعاد وطنه إىل للعودة استُدِعَي ٤٠٤ق.م. سنة ويف املعلومات.
تاريخ كتابِة من ينتهي أن دون ٣٩٥ق.م. وسنة ٤٠٠ق.م. سنة بني فيما ومات كتابه،

٤١١ق.م. سنة حوادث عند ُمؤلَُّفه يِقف إذ الحرب؛ تلك
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املؤلِّف إىل يرجع ال التقسيم هذا َولكن كتُب، ثمانية إىل ينقِسم ثيوسيديد كتاب
ثالثة إىل وأحيانًا تسعٍة إىل وأحيانًا كتُب ثمانية إىل أحيانًا القدماء َمه قسَّ ولقد نفسه،

الثُّماني. التقسيم هو اليوم امُلستِقر التقسيم يكن وإن عرش،
ِقسمني: إىل َمه قسَّ قد كان ُمؤلِّفه أن لنا يبدو الكتاب يف وبالنَظر

وبه الخامس، الكتاب من والعرشين الخامس الفصل إىل األول الكتاب من األول: القسم
٤٢١ق.م. سنة نكياس معاهدة حتى الحرب أخبار ثم الكتاب ُمقدمة

إىل ويستمرُّ الخامس الكتاب من والعرشين السادس الفصل من يبدأ الثاني: القسم
حتى نكياس معاهدة من الحرب حوادث ثُم أخرى، ُمقدِّمة وبه الثامن، الكتاب آِخر

منفرًدا. نُِرش قد كان األول الجزء أنَّ ح تُرجِّ كثرية أدلَّة وهناك ٤١١ق.م. سنة آِخر
صيٍف إىل عام كلَّ م يُقسِّ فهو الزمن، ُمتابعة هي كتابه تأليف يف ثيوسيديد وخطَّة
يُغاير هذا يف وهو اليوميات. كتابه ليُشِبُه حتى تاريخيٍّا تتبًُّعا الحوادث ويتتبَّع وشتاء،
فصٍل يف موضوٍع كلَّ فيُعالجون موضوعاٍت إىل كتُبَهم مون يُقسِّ الذين امُلحَدثني املؤرِّخني
عنه يتحدَّثون الذي العرص عن جامعة بفكرٍة نخُرج الفصول تلك مجموع ومن . خاصٍّ
ثيوسيديد عىل أمىل وإنما والثقافية. واالجتماعية والحربية السياسية املختلفة: نواحيه من
كما البلبونيزيا حرب أنباء يُقصَّ أن يُريد فهو فيه، كتَب الذي املوضوع طبيعة ُخطَّتَه

امليدية. الحروب أخبار قبُل من هريودوت قصَّ
أعمق فكتابُه حدثت، التي املعارك عن إال يُحدثنا لم ثيوسيديد أنَّ هذا معنى وليس
أنه من يأتيه ِغناه مصدر ولعلَّ ُخطته، عليه تدلُّ وما عنوانه، عليه يدلُّ ا ممَّ بكثرٍي وأهمُّ
طويلة خطبًة أربعني من يقُرب ما الكتاب يف وُخَطٌب. قصٌص بل فحْسب قصًصا ليس
القادة إىل املؤلِّف ينِسبها الُخَطب وهذه اليونانية، العبقرية خلَّفت ما أثمن من تَُعدُّ
ن عمَّ نقًال يُوِردها أن حاول قد ألنه وذلك بحرفها، تَُقل لم أنها يُخربنا وهو والزعماء،
سامعيها، عن نقًال الَغري ُخَطب نروي أن السهل من ليس أنه الواضح وِمن سِمَعها.
كتابِة يف استعانة مجرَّد منها له ُروي بما يستعني أن من للمؤلف بدٌّ يكن لم ولهذا
من شيئًا تفِقد ال ذلك مع ولكنها الخاص، أسلوبه من الواقع يف هي التي الُخَطب تلك
وذلك لها، كان ا ممَّ أكثَر واإلنسانية التاريخية القيمة من اكتسبت قد لعلَّها بل ِقيمتها،
األهواء ويناقش الدوافع عن ويكشف املواقف يُلخص كيف َعرف الذي املؤلِّف ذكاء ِلِعظم

الرائعة. الخطب تلك يف النظر ويستعرض
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حوادث كتَب قد أنه من فبالرَّغم األشياء، فهم إدراك يف قوية مَلكة ولثيوسيديد
وبينها بينه وكأنَّ إليها ينُظر أن استطاع قد أنه إال النواحي جميع من فغمرته عاَرصها
بال أهميَّتَها وأعطاها مكانها يف حادثٍة كل ووضع امُلهم، من األهمَّ فميَّز قرونًا، بل أعواًما

القليل. إال يُوَهبَها لم ملكة وتلك تقصري، وال إفراٍط
التسليم يرفض وهو مصادره، ينقد كيف يعِرف دقيق ثبٌْت مؤرٌخ وثيوسيديد
الحوادث عند يِقف ال وهو هريودوت، َقِبل ما الُخرافات من يقبَل فال األمور بخوارق
ونعيمها بؤِسها أو الحياة تفاهة عن رخيصة أخالقية فلسفٍة من به تُوحي ما عىل ليُعلق
أحرص وهو األسلوب، ُمركَّز التفكري غزير جافٌّ مؤرخ ثيوسيديد هريودوت. يفعل كما

امُلبتذَلة. األخالق دروس عىل منه النفوس فهم عىل
الذين أثينا ُجند تأبني يف بركليس خطبة قراءة إىل يعود أن القارئ وباستطاعة
فالخطبة مؤرخنا، بها تميَّز التي املواهب من الكثري لريى الحرب من األوىل السنة يف ُقتلوا
من قال قد بركليس يكون أن الراجح من يكن وإن نفسه، املؤلف تحرير من شكَّ ال

فيها. ورد ا ممَّ يقُرب ما املعاني
صدر عنها التي النُّظم تلك الديمقراطية، أثينا نُظم عن بالحديث الخطيب يبدأ
َمن منهم ُقتل حتى سبيلها يف فقاتلوا مدينتهم املواطنون أحبَّ وبفضِلها املدينة مجد
املؤرِّخ، ذكاء األصح عىل أو الخطيب ذكاء يظهر وهنا التأبني، إىل يِصل وأخريًا ُقتل،
وأمامهم أبنائهم فْقد عن باملجد التعزِّي إىل اآلباء يدعو أن الشاقِّ من «أنه يُدرك فهو
وامُلتكلِّم بأبنائهم.» أيًضا هم فرٍح من فيه كانوا بما يُذكِّرهم أبنائهم بسالمة الغري فَرح
به.» امُلتعة اعتدنا ما لفْقد نأَلم ما قْدر نأَلْفه لم يشءٍ من للحرمان نأَلم ال «أنَّنا يعَلم
خَلف — منهم يستطيع ملن — يكون أن يف باألمل والتزوُّد الشجاعة «إىل يدعوهم ولهذا
أن يذُكر أن فعليه جديد بخَلٍف له تسمح السنُّ تُعِد لم من وأما ُفقد. َمن يعوِّض جديد
أبنائه ِذكرى يف يجد سوف وأنه األقل، هو بقَي ما وأنَّ سعيًدا، تُقىض قد حياته معظم
فهم من إليه أرشنا ما تُحسُّ وفيه اآلباء إىل حديثه هذا آالمه.» من ف يُخفِّ ما املجيدة
لها يلتمس ثُم بها يُسلِّم وإنما النفس تلك حقائق يتجاَهل ال فهو البرشية، للنفس عميق
عنه، يِرصُفه ما ذلك يف ظانِّني أَلمِه بأسباب للمتألِّم نُسلِّم أال الُحمق َلِمن وإنه عالًجا،
تُحاول ثُم اإلحساس، ذلك بمرشوعية له تُسلِّم وأن إحساسه تُجاري أن هو السبيل وإنما
أخرى نفسية حقائق املوتى وأبناء إلخوة حديثه ويف ِحمله. عنه ف تُخفِّ أن ذلك بعد
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يُخاطبهم: إليه انُظر َحيارى. أمامها نِقف وإنسانية ُخلقية قوَّة يف الخطيب بها يعِرتف
كل إىل لحبيٌب وإنه عنيف، رصاع فأمامكم وإخوتهم! األبطال هؤالء أبناءَ أنتم، «وأما
أو األبطال هؤالء إليه وَصل ما إىل تِصلوا أن لكم أرجو ولهذا َمَىض، ما تمتِدح أن نفس
ذهب إذا حتى األحياء، فضل من دائًما ينال الحسد ألنَّ وذلك يُدانيهم، ما إىل األصح عىل
القلوب كل من فضلُهم نزل بُظلمتها تغمرهم ظالٍل من ُمعارصيهم عىل يُلقون بما املوت
يعِرتف وهو قائلها قْدر من يرفع ما النفسية الرصاحة هذه يف أليس التقديس.» منزلة
َقبوله عىل نفسه فرٍد كل يُوطِّد أن الخري من وأنه النفوس، يف طبيعي يشء الحسد بأن
عليها يُلقيها التي «الظلمة»، تقبل أن النفوس عىل السهل من ليس أنه ُمدرًكا الغري ِمن
إال يكون لن فهذا فضِلهم، عىل ُمجِمعني الناس يَروا أن لألحياء ليس وأنه الغري»، «ظلُّ
اإلقدام إىل دافٍع أكرب فيها كما األحياء، لبطولة العزاء أكرب فيها حقيقة وتلك موتهم! بعد
االعرتاف عدم من يَُهولها ما يُوحيه يأٍس من ة الخريِّ النفوس يُصيب أن يمكن ما وطْرح

فضل. من لها بما
ضعٍف من يُظهرَن أال يف املجد يلتمسَن «أن هو إليهنَّ يطلُبه ما فكلُّ النساء وأما
يكون ما أقلَّ الرجال يف تأثريهنَّ يكون أن يف يتنافسَن وأن فطرتهن، به تقىض ما غري

الرش.» أم الخري يف التأثري هذا أكان سواءً
ويُسلِّم النفوس حقائق يُدِرك الذي الذكاء عنه. ثنا تحدَّ الذي الخارق الذكاء هو هذا

ُخَططه. ويضع أقواله يُصوغ األساس هذا وعىل الحقائق، بتلك
والوصف، القصص ويف بل فحْسب الُخَطب يف تظهر ال الفذَّة ثيوسيديد وَمقدرة
ذلك يف بأثينا تفىشَّ الذي الطاعون عن املؤلَّف حديث188 إىل يعود أن القارئ وباستطاعة
املرىض نرى وكأنَّنا ُمثريًا، قاسيًا وصًفا الوصف عىل الخارقة الكاتب مقدرة لريى الحني
التي النار تُطفئ لعلَّها اآلبار إىل بأنفسهم ليُلقوا جرٍّا األرض عىل أجسامهم «يَُجرُّون

األبدان. له تقشعرُّ مما إلخ.» … أجوافهم ترعى
العقول ِكبار من عبقري رجل الثَّبْت. واملؤرخ القوى الكاتب ثيوسيديد هو هذا
ال سهًال أمًرا قراءته ليست مؤلِّف بعُد وهو اإلطالق، عىل اإلنسانية العقول بل اليونانية
الغموض، يُشبه ُعمًقا تفكريه ِلُعمق وذلك امُلختلفة، ترجماته يف وال اليوناني أصِله يف
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تُدرك أن دائًما تستطيع النظر وإمعان بالصرب ألنك يشءٍ يف الغموض من يكن لم وإن
ما بوضوح يُدرك أن عن الكاتب عقل يعجز عندما الغموض يكون وإنما قوله، يُريد ما
ألن وذلك العجز، هذا عن الناس أبعُد وثيوسيديد صياغتها. ل يتعجَّ ثم أفكار من بنفسه
تحدَّث ما كل عىل ُمهيمنة سيطرة يسيطر أن دائًما استطاع بحيث القوة من كان عقله

عنه.

أكسينوفون (ج)

يف كتَب من ومؤلَّفات كبري، مؤرخ أي ثيوسيديد لوفاة التاليني القرننَي يف يظهر لم
الواجب فمن ذلك ومع كلها. يكن لم إْن ُمعظمها ضاع قد القرننَي هذين خالل التاريخ
قد أكسينوفون ألن وذلك الفلسفة، تاريخ يف املعروف الكاتب أكسينوفون تَستثني أن
بعيد أو قريٍب من يُداني ما إىل التاريخ يف يِصل لم وإن فيلسوًفا، كان كما مؤرًخا كان
قد كَليهما أن مع أفالطون مستوى من يدنو ما إىل الفلسفة يف يِصل لم كما ثيوسيديد،

الحوار. صيغة يف عنه وكتََب لسقراط تتلمذ
كتب قد ألنه وذلك اإلغريق، عند التاريخ تأريخ يف أهميتُه فِألكسينوفون هذا ومع
ُكتُبه، َخري ولعلَّه البحر».189 إىل «التقهُقر منها بالذكر نخصُّ التي الكتُب بعض فيه
أرسطو وصف كما املدينة تلك نُظم يِصف وفيه إسربطة» «حكومة عن كتابًا كتب كما
تاريخ فيه يقصُّ الذي «الهلينيات» ى امُلسمَّ كتابه وأخريًا األثينيني»، عند الُحكم «نظم
سنة إىل ثيوسيديد تاريخ عندها يِقف التي السنة وهي ٤١١ق.م. سنة منذ اإلغريق بالد

الشهرية. مانتينيه معركة تاريخ وهو ٣٦٢ق.م.
يف ُولِد تقريبًا. ٣٠٠ق.م. سنة ومات ٤٣٠ق.م. سنة ح يُرجَّ فيما أكسينوفون ُولِد
صِحب ٤٠١ق.م. سنة ويف لسقراط، وتتلمذ غنيَّة أرستقراطية ألرسٍة أثينا ضواحي إحدى
يكن ولم الُفرس. وأتباع الُفرس مُلحاربة الصغرى آسيا إىل اإلغريق هها وجَّ التي الحملة
وكان هاٍو، مجرَّد بل يقول، كما قائًدا، وال ضابًطا وال ُجنديٍّا الحملة تلك يف أكسينوفون
الجند رياسة أكسينوفون يتوىلَّ وهنا غدًرا. ُقوَّادها قتْل بعد الحملة هزيمة من كان ما
وكتابه عقبات، من اعرتضه وما التقهُقر ذلك لنا يِصف وهو البحر، إىل بهم ويتقهقر
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التي األرايض عن ة الهامَّ املالحظات من كثريٌ ففيه ذلك ومع بامُلذكرات، يكون ما أشبَُه
وجمال. يٍُرس من يخلو ال َقَصصه أنَّ كما القتال، فنون وعن بها مرُّوا

فيه الُحكم ذ ونُفِّ باملوت عليه ُحِكم قد سقراط أنَّ فوَجَد أثينا إىل أكسينوفون عاد
معروًفا كان ِلما وإما لسقراط تلميذًا كان ألنه إما بالنفي عليه يُقىض األخري هو به وإذا
األرستقراطية. عىل القائمة وحياتها بنُظمها يُعَجب كان التي إسربطة إىل َميله من عنه
أجيسيالس190 مِلَكها صاحب قد أنه تاريخيٍّا ونعَلم إسربطة يف أكسينوفون نِجد وبالفعل
وضدَّ بل اإلغريقية، طيبة ضدَّ حروبه يف ثم ٣٩٦ق.م. سنة الصغرى آسيا عىل حملته يف

٣٩٤ق.م. سنة يف وذلك أكسينوفون، رأس َمسقط نفسها أثينا
البلبونيزيا مقاطعات بإحدى اشرتاها َضيعٍة يف أكسينوفون استقرَّ التاريخ ذلك بعد
حتى فيها يُقيم كورنثة إىل ينتِقل وهنا َضيعته، امُلغريون رضب إذ ٣٧١ق.م. سنة حتى

مات. حيث وطنه إىل بالعودة له وتسمح نَفيه قرار عن أثينا تعود
ما فمنها بقيَّتها وأما ذكرناها، التي الثالثة بينها من كتابًا عرش أربعة ألكسينوفون
ما ومنها بالصيد يتعلَّق ما ومنها ظهورها، عىل والحرب وركوبها الَخيل برتبية تتعلَّق

الفلسفية. الكتُب منها أن كما األموال، وإدارة باالقتصاد يتعلق
الطبع، سهَل رجًال والصيد، بالخيل ُمولًعا أرستقراطيٍّا رجًال أكسينوفون كان لقد

كتاباته. ويف أسلوبه يف واضحة الصفات هذه وكل سطحي، ولكنه الحياة، عن راضيًا

بوليبوس (د)

ولكنه ١٢٠ق.م. سنة إىل ٢٠١ق.م. سنة من عاش ُمتأخر مؤرخ بوليبوس بعُد وجاء
الدقة ناحية من فهو ثيوسيديد؛ بعد اإلغريق مؤرِّخي ثاني يكون يكاد كبري مؤرخ
البلبونيزيا حرب مؤرخ عن يقلُّ ال أسبابها ورشح وتحليلها الحوادث وَفهم التاريخية
ثيوسيديد عن يَنحطُّ فهو اإلنسانية الناحية ومن األدبية الناحية من وأما يُفْقه، لم إن

بعيدة. بمسافاٍت
صديًقا وكان أرستقراطية أرسة من البلبونيزيا يف أركاديا بمقاطعة بوليبوس ُولِد
الحياة يف واشرتك الحرب فنَّ أبيه من تعلَّم وقد العهد، ذلك يف والسياسة الحرب لزعماء
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روما إىل قادوه الذين الرومان يد يف أسريًا وقع ١٦٨ق.م. سنة ويف والحربية، السياسية
تلك وبفضل روما، زعماء كبار يُصادق أن استطاع ولقد ١٥٠ق.م. سنة حتى ظلَّ حيث
طليًقا تُرك بل األرسى، من غريُه حجز كما إيطاليا ُمدن إحدى يف يحِجز لم الصداقة

الروماني. التاريخ يدُرس وأن الدولة محفوظات يف يبحث أن استطاع حيث بروما
الحكيم الشعب ذلك الرومانيني، بُخلق أُعِجب البالد بتلك الطويلة إقامته أثناء ويف
سنة ويف األهواء. امُلتقلِّبي األحالم الِخفاف العهد ذلك بإغريق ِقيس إذا الجاد الصبور
إذ مرة؛ غري روما إىل عاد قد كان وإن اإلغريق بالد إىل بالعودة له ُسمح ١٥٠ق.م.
الشهري الروماني القائد أسكبيون صاحب ولقد له. ثاٍن وطٍن بمثابة املدينة تلك أصبحت
حاول ولقد ُملكهم. عاصمة قرطاجنة عىل استيالءه وشهد القرطاجانيني ضدَّ حمالته يف
اإلغريق بالد الرومان أخضع أن وكان يستِطع، لم ولكنه األخرية اإلغريق ثورة يمنع أن
١٤٦ق.م. سنة رومانية ُمقاطعة اليونان أصبحت وبذلك كورنثة، عىل استيالئهم بعد كلها
الرومانيني أصدقائه عند نفوذه استخَدم فقد بوليبوس وأما قائمة. ذلك بعد لها تُقم ولم
سياحاٍت بعدَّة بوليبوس قام ولقد مواطنيه. عىل أمَلوها التي الرشوط قسوة من ف ليُخفِّ
من والثمانني الثانية يف وهو ومات الغال، وبالد وإسبانيا ليبيا وزار الدرس، سبيل يف

حصان. فوق من سقط إذ عمره،
وبالد الرشق وبالد اإلغريق بالد تاريخ العام»،191 «التاريخ عنوانه بوليبوس وكتاب
يبَق لم ولكن كتابًا، أربعني من مؤلًَّفا كتابه كان ولقد روما. حول ُمجتمعة قرطاجنة
يف ومنهجه األخرى. كتابًا والثالثني الخمسة من فقرات ثم األوىل، الخمسة سوى منها
بتحليلِه وذلك الدولة، رجال بكتابه لينفع الوقائع يقصَّ أن يريد فهو عميل، منهج التأليف
أصبحت كيف يُظهر أن عىل خاص بنوع حريص وهو دقيًقا. تحليًال وأسبابها للحوادث
وعىل األخرى، بالحكومات حكومتها ويُقاِرن دستورها يدُرس ولذلك العاَلم، سيَِّدَة روما
ُكلَّ كتابه من حذف قد — الدقة عىل لِحرصه — وهو قرطاجنة، بحكومة الخصوص
يفعل وهو يُوِردوها. أن والالِحقني له السابقني املؤرخني من غريه حرص التي الُخَطب
وهو ها، بنصِّ يُوِردها أن يستطع لم إن فعًال ِقيلت التي األقوال ص يُلخِّ بأن ُمكتفيًا ذلك

يخِرتَعها. أال يَجهلُها كان إذا ل يُفضِّ
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الدولة محفوظات عىل العتماده وذلك األهمية، عظيم التاريخية الناحية من فكتابه
عنها، يتحدَّث التي الوقائع شِهدوا من أقوال عىل ثم سابقيه، كتُب كل وعىل ذكرنا كما
القدرة يملك ذلك بعد وهو كتابه. يف وردت التي الحوادث من كثريًا رأى قد ألنه وأخريًا
من خال قد أنه كما أهميته، من يستحق ما منها كل وإعطاء مصادره مناقشة عىل
تتعلق مسائل إىل االستطراد كثري ولكنه الزمن ُخطى يتتبَّع كتابه يف وهو تحزُّب. كل
يِقف ما كثريًا إنه ثُم الفلسفية، وباملسائل التواريخ وبمناقشة واأللفاظ األسماء باشتقاق

طويلة. ات محاجَّ سابقيه ليحاجَّ
كل من وخلوِّه قصصه لربودة وذلك ُقلنا، كما فضعيفة األدبية كتابه قيمة عن وأما
املجرَّدة. واأللفاظ الفنية االصطالحات لكثرة وغموضه وتعثُّره أسلوبه لِثقل ثُم تلوين،
بل — ُمتكلَّفة عناية من يخلو ال فأسلوبه — الكتابة فنِّ عىل ِحرصه لعَدم هذا وليس

ذاتها. األسلوب هبة يملك يكن لم ألنه

بلوتارك (ه)

كبري. إغريقي خ مؤرِّ آخر يُعترب الذي بلوتارك، يظهر أن قبل آخران قرنان ويميض
بعد ١٢٠ سنة حتى وعاش امليالد بعد ٤٦ سنة بيوشيا مقاطعة يف بلوتارك ولد

كتب. عدة فيها كتب التي الفلسفة ويف بل فحسب، التاريخ يف يكتُب لم وهو امليالد،
رحالت بعدة قام ثم تعليمه، عىل وجدُّه أبوه أرشف حيث أُرسته يف بلوتارك تربَّى
نجاًحا فلقي وبالالتينية باليونانية عامة محارضات عدة باملدينتني وألقى وروما، أثينا إىل
الجهد ع موزَّ حياته من األكرب الجانب مىض حيث رأسه َمسقط إىل عاد وأخريًا عظيًما،
ملدينته. وُعمدة بل وفيلسوف ومؤرخ كأديب ه مهامِّ وبني أرسة، كَربِّ الخاصة حياته بني
بدينه التعلق شديد الخلق، سْمح هادئًا وديًعا رشيًفا رجًال بلوتارك كان لقد
وكان الكهنوت. أعمال ببعض يقوم كان حيث الدلفي أبولون بعبادة وبخاصة اإلغريقي،
العلوم كافة فدرس الحقائق، عن والبحث للمعرفة النفس ُمتفتح رجًال هذا جانب إىل

األخالقية. والفلسفة التاريخ وبخاصة عرصه، يف معروفًة كانت التي
القضاء «ُمهلة منها: نذكر كتُب عدَّة األخالقية الفلسفة يف بلوتارك ألف ولقد
و«عزاء الرشعي، الحب عن دفاع وهو الُحب» و«كتاب القدر، مشكلة يعالج وفيه اإللهي»
و«النبل»، و«الزواج»، ،« و«التطريُّ الشعراء»، نقرأ و«كيف بنتها»، وفاة عند لزوجته
عام، بوجٍه امليثولوجيا عن يتحدَّث وفيه وأوزيريس» و«إزيس العرَّافات»، و«صمت
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دون أنفسنا نمدح و«كيف امُلتملِّق»، من الحق الصديق نُميِّز و«كيف نُنِصت»، و«كيف
و«عن الصحة»، و«عن األعداء»، فائدة و«عن األصدقاء»، كثرة و«عن غرينا»، نجرح أن

إلخ. … املائدة» و«أحاديث املوسيقى»، و«عن سقراط»، شيطان و«عن الثرثرة»،
املذاهب، جميع عن أخذ قد الحقيقة يف ولكنه أفالطون، بمذهب أخذه عن يعلن وهو
واحد إلٍه بوجود يقول وهو أفالطون. وفلسفة امليثولوجيا بني ق يوفِّ أن حاول كما
تعيش ورشيرة، ة خريِّ آلهة وهي البرش، أمور عىل تقوم ثانوية آلهة دونه ومن ُمسيطر

والَعَرافة. التطريُّ عىل وتُِرسف قرون، عدَّة
اشتُهر وإنما مجِده، سبب ليست وهي األصالة، ضعيفة الواقع يف بلوتارك فلسفة
كتََب مؤرخ هو حيث من هذا يومنا حتى املاضية القرون طوال يُقرأ وظلَّ بلوتارك
كتابه بذلك ونعني األجيال، مختلف يف الُكتَّاب يف األثر أكرب يزال وال له كان كتابًا
كرباء من لكبرٍي حياٍة كلُّ حياة وأربعني أربًعا يوِرد وفيه املتوازية»، «الَحيََوات ى امُلسمَّ
وسيال، ليساندروس وكاميل، تيموستكليس الرومان: كرباء من بكبرٍي مقارنة اإلغريق
ألسبيادس وشيرشون، ديموستني وبومبيوس، أجيسيالس قيرص، ويوليوس اإلسكندر

إلخ. … وكوريوالنوس
كل يف وقارن آخى وقد والرومان، اليونان العظماء حياة عن — إذن — كتابه
مع وإمرباطور خطيب، مع وخطيب قائد، مع قائد العظماء: هؤالء من اثنني بني فصٍل
جاء ولهذا سابقوه، ألَّفها التي الكتُب من الكثري بلوتارك قرأ ولقد وهكذا. إمرباطور،
قليل، النقد من حظُّه اًعا جمَّ رجًال كان ولكنه الهامة؛ التاريخية باملعلومات غنيٍّا كتابه
منه العارية الحقيقة عىل حرًصا أقل وهو كتابه، يف واضح ل التمهُّ وعدم الرسعة وأثَُر
ملجرد القصص من الكثري يسوق تراه ثَمَّ ومن األخالقية؛ ودروسها الوقائع مغزى عىل

اإلغريق. إىل َميٍل من يخلو ال — يتحيَّز أال حاول وإن — وهو جمالها.
يقصَّ أن عىل حرصه من أكثر الشخصيات ر يُصوِّ أن عىل بلوتارك حرص لقد

قد ولكنه بوليبوس أو ثيوسيديد فعل كما سياسيٍّا تاريًخا يكتُب لم ثم ومن الوقائع؛
الناحية هذه من وكتابه املعاِلم، واضحة حية فشخصيَّاتُه رائًعا، نجاًحا أراد فيما نجح

بابه. يف فريد
مجده ِرسُّ وهذا اإلنسان، يف اإلثارة بعنارص صادق حسٌّ له جذَّاب كاتب بلوتارك
الُكتَّاب من كان ولهذا جمال، وال فيه روعة فال أسلوبه وأما قراءته، عىل الناس وإقبال
ترجمة أن شكَّ ال مثًال فرنسا ففي تُرِجمت؛ إذا كتُبهم قيمة تزداد الذين القالئل
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الرتجمة تلك عِملت ولقد أصلها، من بكثرٍي خري النهضة، عرص إىل ترجع التي «أميو»192
األسلوب. رائعة فهي األصل؛ يستحقُّ مما أكثر بفرنسا بلوتارك شهرة يف

الذي شيكسبري وبخاصة الكتَّاب من الكثريين عىل قوي تأثري لبلوتارك كان ولقد
وغريهما. قيرص ويوليوس لكوريالنوس تصويره يف عنه صدر

كتابه: من مثًال وهاك

ديموسثنيسوشيرشون
أنشأت قد الطبيعة أن لنعَلم امليول يف تَشابٍه من الرَُّجلني بني ما نرى أن حسبنا
لغايٍة يطمح فكالهما واحدة؛ صورة يف البداية منذ العظيمني الخطيبني هذين
كذلك الخطر. ومواقف الَوغى يف جباٌن وكالهما الحرية، يُحب وكالهما بَعينها،
إىل طريقه وشقَّ مغمور أصٍل من نشأ فكالهما الرَُّجلني، عند السرية تشابهت
عن نُِفي وكالهما والطغاة، امللوك عاَرَض وكالهما والسلطان، النفوذ مناصب
أيدي يف وقع ثم بالفرار، يلوذ أن اضطرَّ ثُم الكريم َعْوَد عاد ثم الوطن أرض

بالده. ُحرية الرجلني من كلٍّ بذهاب وذهب األعداء.
وبدَّد أباه َفَقَد السابعة يف يافًعا الطفولة نعومة يف ديموسثنيس كان ا فلمَّ
قد الفتى طموح لكن جديرين، بالوصاية يكونوا لم الذين أوصياؤه ثروته
بخطابته ينُفذ الخطيب «كايْسرتاتس»193 سمع حني الباكرة ِسنِِّه يف اشتعل
الخطيب عىل الخطابة فنُّ به يعود أن عىس ما أدرك وحني سامعيه، قلوب إىل
الفن هذا ملمارسة جهده ص خصَّ أن يلبث فلم الَرشف؛ أسباب من ق امُلوفَّ
القضاء ساحة يف ظهر أُشدَّه بلغ ما إذا حتى «إيزاوس»194 عىل البالغة فدَرس

ثروته. بانتهاب أوصياءه يتَِّهُم
يواِصل أن عليه كان تلك، دعواه يف ديموسثنيس نجاح من الرغم وعىل
فقد الضحك، سامعيه يف تُثري ُخَطبه أوىل كانت إذ كبريًا، نقًصا ليُتمَّ الدرس
األنفاس، مقطوع وإلقاؤه ُمتلعِثما خافتًا وصوته ومضطربًا، عنيًفا أسلوبه كان
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ُجبٍّ يف به قام الذي الشاقِّ الطويل بامِلران كلها أُصِلحت األخطاء هذه لكن
واحدة. َدْفَعًة ثالثة أو شهرين فيه يُقيم كان األرض، تحت لنفسه أنشأه
صوته قوَّة من وزاد ِفيه، ِمْلءُ والحصا بالتحدُّث اللعثمة لسانه من أزال وقد
إىل النظر يُطيل وكان يلَهث، وهو يصيح الجبل سطح فوق صاعًدا بالجري

املرآة. يف وحركاته موقفه
يَصيحون الناس كان فقد نادًرا، إال ارتجاًال الخطاب ديموسثنيس يُْلِق ولم
يُلقيه، ما أَعدَّ قد كان إْن إال صامتًا، يظلُّ كان لكنه ليَخُطبَهم املجامع يف به
بأجمِعه يكتبُه لم إن — خطابه من األعظم الشطر يكتب أن عادته وكانت
برائحة تفوح ُخَطبه يف الحجج بأنَّ عليه يُْعرتُض كان ولذا يُلقيه؛ أن قبل —
خطابته فجاءت إعداد بغري قليلة حاالٍت يف خطب قد ذلك مع ولكنه املصباح،

البرش. لُقدرة خاِرٍق َمعني من ق تتدفَّ وكأنَّها عندئٍذ
وال قوًال قطُّ عرصه يُجاِر فلم استطاع، ما يُقاوم بطبعه، حقوًدا وكان
منذ اعتنقها التي السياسية نظره بوجهة النهاية حتى استمسك إنما عمًال،
ومعظم فيليب.195 ضدَّ اليونان قضية عن الدفاع هو األول وَمطمحه البداية،
الجديرة القويمة الخطة أن مبدأ عىل كتبها «الفيلبيات»196 هذه فيها بما ُخَطبه
ال فهو وراءها، لغايٍة ال نفسها أجل من سواها دون تُختار أن يجب تُتَّبع بأن
ما إىل يدعوهم ولكنه ونافع، ويسري مالئم هو ما أداء إىل وطنه بني يستحثُّ
مطمحه فوق ديموسثنيس حبا قد هللا كان فلو الرشف؛ مواضع إىل بهم يؤدي
يديه ر طهَّ كان ولو الحرب، يف شجاعًة خطابته، يف مبدئه وسموِّ النبيل
«سيمون»197 مع واحدة منزلٍة يف يُوَضع أن جديًرا لكان الرشوة، دنَس من

و«بركليز». و«ثيوسيديد»
له كانت فقد دراسته، أيام يف العظيمة شيرشون عبقرية ملعت كذلك
منه عر الشِّ إىل أميَل يكن وإن كلها، الفنون تعلُّم إىل امَليل له كان كما القدرة
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الخطباء وأعظم الشعراء أمجد روما فيه عرفتُْه يوٌم وجاء الفنون. من غريه إىل
حياة إىل أوى الحرب، أعمال يف وتدريبه للقانون دراسته فبعد مًعا؛ آٍن يف

الفلسفة. يدرس الُعزلة
«روسكيوس»198 عن ليدافع القضاء ساحة يف يظهر أن اضطرَّ ولكنه

الخطابة. يف ُشهرته ذاعت ما فرسعان أبيه؛ بقتْل ظلًما اتُّهم الذي
وال قليًال، طعاًما إال يأُكل أن يستطيع ال الصحة ُمعتلَّ شيرشون وكان
لكنه النغم، مرذوَل عاليًا أجشَّ صوته وكان النهار، آِخر يف إالَّ ذلك يكون
حتى صوته، نغمة من يُهذِّب أن طويل بمراٍن استطاع ديموسثنيس كسَلِفه
من قوَّمت البالغة فحول عىل ودراسته الرنني، حلوة ُمنغمة مليئة أصبحت

فصاحته.
يف مسلكه يف تجىلَّ قد واعتدال وعدل مثابرٍة من عنه ُعرف ما وإنَّ
للبالغة يمكن كيف بنيَّ «كاتلني»199 مؤامرة عىل هجمته يف السياسية؛ املناصب
عىل يؤيدها من وجَدْت إن تُهَزم ال العدالة وأنَّ سحًرا، الحقِّ إىل تُضيف أن

صحيح. وجٍه
يُشقُّ ال فبات وحَده، الخطابة فنِّ يف قوته كلَّ ركَّز قد ديموسثنيس إنَّ
مًدى أوسع كان فقد شيرشون أما ِتها. وِدقَّ وجزالتها فصاحته قوة يف غبار له
يكون أن أراد لكنه وكفى، نابًغا خطيبًا يكون أن يُجاهد فلم دراسته، يف
يف اختالفهما يف ُمتبنيِّ املزاج يف الخطيبنَي واختالف وعامًلا. فيلسوًفا كذلك
أما الجافة. الفكرة يَنُشد جادٌّ صارم دائًما خطابته يف فديموسثنيس األسلوب،
ولم امُلهاترة، حدَّ أحيانًا الحديث يف املزاح به يبلُغ وقد النكتة، فيُِحبُّ شيرشون
ساميًا، هدًفا بذلك قصد إن إال ُخطبه يف نفسه يمدح اليوناني الخطيب يكن
يحاول فال الروماني الخطيب أما اعتداد. غري ويف تواُضع ففي فَعل إْن وحتى
من كثرٍي عند َممقوتًا جعله ا ممَّ اإلرساف، حدِّ إىل بنفسه غروَره يُخفي أن

ُمعارصيه.

.Roscius 198

.Catiline 199
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ديموسثنيس نجد بينما لكن ممتازة، سياسية مقدرة جميًعا للرُجلني وكان
ِلمن موهبته يبيع كان أحيانًا أنه يف ويَُشكُّ قط، سياسيٍّا منصبًا يشغل ال
قد فيه الجشع كان عرصه يف إقليًما يحُكم شيرشون نرى العطاء، له يُجِزل
حتى املال وازدراء اإلنساني العطف إالَّ عنه يُعَرف لم لكنه درجاته، أقىص بلغ

الربيئة. الهدايا َلريُفض

كتابة فنَّ بأن رأينا مما ونخلُص اإلغريق، املؤرِّخني استعراض من ننتهي هنا إىل
إال املراحل، أبعِد إىل الَفهم يف الُعمق من أحيانًا وَصل قد يكن وإن اليونان عند التاريخ
يتحدَّث جزئيٍّا، ظل ألنه وذلك امُلحَدثون؛ املؤرِّخون إليه وصل ما إىل الواقع يف يِصل لم أنه
عٍرص تاريخ مثًال يكتبوا لم فُهم عداها، ما ويُهِمل األَُمم نواحي من خاصة ناحيٍة عن
الحربية والحياة العقلية والحياة السياسية الحياة عن القول فيه لون يُفضِّ العصور من
نذُكر عندما ولكنَّنا العرص. لذلك ة تامَّ بصورٍة القارئ يخُرج بحيث االجتماعية، والحياة
عرش، التاسع القرن يف إالَّ املؤرِّخون إليه يهتِد لم التاريخ كتابة يف الشامل املنهج هذا أنَّ

الكمال. إىل اإلغريق يقِفز أن امُلمكن من يُكن لم أنه ر نتصوَّ أن نستطيع
لهم وكانت التحيز، عدم هي ة هامَّ بصفٍة اإلغريق املؤرِّخون امتاز فقد ذلك ومع
يضَمن ما هذا ويف دوافعها، وإيضاح البرشية النفس فهم عىل عجيبة قدرة ذلك فوق
أدٍب كتُب هي حيث ومن بل فحسب، التاريخ مصادر هي حيث من ال الخلود، لُكتُبهم

اإلدراك. ويشَحذ النفس يُخصب بأن خليق إنساني

والخطابة الفلسفة (2-4)

الفلسفة (أ)

بإطالة — الخيال يف واإلمعان األساطري مرحلة قطع أن بعد — اليوناني العقل أُغِرم
لتقرأ وإنك أسبابها. ب وتعقُّ تعليلها فيحاول ظواهر، من يصادف فيا ل والتأمُّ التفكري
بجماعة ظنُّك وما الهواء. مع الفلسفة سون يتنفَّ القوم فتحسب وفلسفتهم اليونان عن
عْرض يف بعًضا بعضهم صادف أو األسواق، يف التقوا إذا الفلسفة موضوعات تُناقش
العرص يف الفلسفة إليه بلغت وما وأرسطو، أفالطون كتبَه ما تقرأ أن وحسبُك الطريق!
اليونان بعد األمام إىل — الفلسفة يف — تخطو تكد لم اإلنسانية أن لتعلم الحديث،
أدركه ا عمَّ يتخلَّف أن يُوِشك الرسيع ركضه يف الحديث اإلنسان أن ِلتعَلم بل خطوات،
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ُمخلِّفني القرون، هامات عىل ُمرسعني وْلنَمِض النواحي. بعض يف ِحكمٍة من اليونان
كتابنا. مقام لهم يتَّسع ال قدرهم عظيم عىل فأولئك األولني، اليونان فالسفة وراءنا

عىل يعرضان ويوريبيد سوفوكليز حيث امليالد، قبل الخامس القرن عند ولنِقْف
يناقش أسواقها، ويغىش أثينا شوارع يذَرع الذي الفيلسوف هذا إىل لننُظر آياتهم، املرسح
ُمعارضوه حوله ومن جالًسا سقراط إىل لننُظر اذ، أخَّ وأسلوب سليم منطٍق يف ويحاور
جوابًا ذاك ومن جوابًا هذا من ى ويتلقَّ سؤاًال، وهناك سؤاًال هنا يُلقي يزال فما وُمؤيُدوه؛
بمن ساخًرا ُمتهكًِّما يريد، التي النتيجة ويبلُغ يناِقُشه، الذي املوضوع له يستقيم حتى
الحق ليُدركوا ألنفسهم يفكروا أن الشباب ُمستحثٍّا جاهلون، وهم الِعلم ألنفسهم زعموا
كله ذلك يف ًا ُمَسريَّ اآلخرين عند الِحكمة ينُشد إنما وأنه شيئًا، يدري ال أنه ُمعلنًا بأنفسهم
وسخط فِهموه، من سقراط أحبَّ ولقد اآللهة. من وحيًا يكون أن لعلَّه باطني بصوٍت
لسخرية وعرَّضهم سقراط فزلزَلها علمية مكانة الناس نفوس يف لهم كانت من عليه
الشبَّان، عقول إفساد بتُهمة القضاء إىل سقراط أمر هؤالء من ثالثة فرفع الساخرين؛
أن هو فإذا الُحكم، وكان امُلحاكمة وكانت ونظامها. الدولة ومهاجمة اآللهة، وإنكار
جانب إالَّ عندئٍذ سقراط شخصية من يظَهْر فلم ليموت، مِّ السُّ من كأًسا سقراط يجَرع
ترى وهل وخلودها! النفس يف تالميذه يحاور السجن يف أيامه آِخر وقىض الفيلسوف.
أبنائها من تقتُل أنها وهي املرة: الحقيقة هذه من كله اإلنسانية تاريخ يف سخريًة أَمرَّ

َويَنْبُغ. يَْعلُو من
ذلك يف فارجع الناس، مع محاوراته يف سقراط به نطق ما تقرأ أن أردت إن و
فأخذ باللسان؛ ال بالقَلم ولكن محاوًرا، كأستاذه كان الذي «أفالطون» األكرب تلميذه إىل
شخصية سقراط من ويتَِّخذ أثينا، أهل من النابهني بني يُديرها «املحاورات» يكتُب
آراء بني نُميز أن ُمتعذًرا فبات أفكار؛ من لنفسه يريد ما لسانه عىل ليُجري رئيسية
عند شيئًا ذلك يَعني هل ولكن أستاذه، لسان عىل أجراها التي تلميذه وآراء سقراط
وَحْسبَُك يونانية، ِحكمًة تقرأ األفالطونية املحاورات فاقرأ ! كالَّ اليونان؟ حكمة ينُشد من
بني األول الصف يف أفالطون يَضُع رائًعا فنيٍّا أسلوبًا املحاورات تلك يف وسرتى ذاك،
بني حية قطعًة جعلها مما واعرتاض، وموافقة وجواب، وسؤال وَردٌّ، أخذٌ ففيها األدباء؛
شيئًا تستثني ال تكاد عرشين، من يقُرب ما عددها يف املحاورات هذه وتبلغ األدب. آيات
الفكر بذور إن قيل: حتى عميًقا، أو رقيًقا ا َمسٍّ تُْه َمسَّ إال اإلنساني الفكر جوانب من
تَْستثِْني ال أفالطون، محاورات يف مبذورة منشورًة تراها وحديثه قديمه كلِّه اإلنساني
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اإلنجليزية اللغة إىل ُمرتجميها أبرع عنها يقوله ما هذا نفسها! املسيحية عقائد ذلك من
األدب، من قطعًة نفسها يف تُعد لها ترجمته أصبحت الذي جووت»200 «بنيامني وهو
إن — لك بدَّ وال منها.201 قبٌَس العربية اللغة إىل وتُرِجم النقد، يف آيًة لتحليلها وُمقدِّماته
إىل نُشري أن املوضوع هذا يف وحسبُنا قراءته. ِمن — أفالطون قاله ما تعَلم أن أردَت
أي الجهل، بأنها والرذيلة الِعلم بأنها الفضيلة يف سقراط فكرة األوىل أساسيَّتني: فكرتنَي
ونصيبه قيمتُه له رأٌي وهذا الهتدى، عَرف ولو جهل، عن إال السلوك يُيسء ال اإلنسان أنَّ
«ساِمحوهم فقال: َموته، ساعة قاتلوه ذُِكَر حني ذلك عن سقراط عربَّ وقد الصواب. من
أفالطون رأي هي «املحاورات» يف الثانية الرئيسية والفكرة يعملون.» ما يعرفون ال فإنهم
يشء فكل عقلية، أفكار ِقوامه آَخر عاَلًما ر يُصوِّ إنما بنا يُحيط الذي األشياء عاَلم بأن
تُِحب إنما فأنت جميلة زهرًة أو جميًال إنسانًا أحببَت ما فإذا هناك، لفكرٍة شبٌَح هنا
الشخص اإلنسان هذا ال والزَّهرة، اإلنسان يف تتمثَّل التي الجمال فكرَة األمر حقيقة يف
أخذت الذي األفالطوني»، «للُحبِّ ُموجَزة خالصة وهذه بذاتها، الزهرة تلك وال بَعينِه،
أن يريد ال الذي القارئ يُمتِّع ما أجمل ولعلَّ أفسَدتْه. حتى معناه غري يف األلسنة تلُوكه
«املأدبة»؛ ومحاورة «الدفاع» ومحاورة «الجمهورية» محاورة العميقة الفلسفة يف يغوص
ُمفكر فيلسوف رأسها عىل يكون أن يِجب التي امُلثىل للدولة وصٌف «الجمهورية» ففي
مُلحاَكمة جميلة رواية «الدفاع» ويف الجسد، شئون عىل العقل يُسيطر كما عليها يُسيطر
األفالطوني للُحب ل ُمفصَّ رشح «املأدبة» ويف ُقضاته، أمام نفسه عن ودفاعه سقراط
ِمثال ييل وفيما التعبري. جمال يف الفيلسوف براعة به جَرْت ما أجود هو أسلوٍب يف ِصيغ

سقراط: موت يُصوِّر وفيها فيدون، محاورة بها ُخِتمت قطعة وهي أفالطون، لنثر

ننتِظر؛ بأن إلينا أشار الذي أقريطون، يصَحبُه ام، الحمَّ ُغرفة ودخل نهض …
ثِكل كمن كنَّا لقد امُلصاب. َهول ويف الحوار أمر يف ونُفكر نتحدَّث فانتظرنا
له جيء اغتساله تمَّ ا فلمَّ كاأليتام. أيَّامنا من بقي ما نقيض أن وأوشْكنا أباه،
فحاَدثَهنَّ أرستِه، نساءُ وفَدْت كما ويافًعا)، صغريَين طفَلني (وكانوا بأبنائه

إلينا. وعاد َرصفُهنَّ ثم أقريطون، من مسمٍع عىل نُصحه، بعَض وأوصاهنَّ

.Benjamin Jowett 200
محمود. نجيب زكي امُلحاورات بعض وترجم خبار، حنَّا األستاذ الجمهورية ترجم 201
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بعد وعاد طويًال، وقتًا الحمام داخل قىض فقد الغروب، ساعة دنت قد ها
ان السجَّ جاء أن إال هي وما الحديث. يف نُِفض لم ولكنَّا إلينا، فجلس اغتساله
بما سقراط يا أتَِّهُمك لسُت وقال: جانبه إىل ووقف عرش، األحد خادم وهو
ويصيحون يثورون كانوا فقد الغضب، سورة من الناس من غريك يف عهدته
أما األمر. أويل بأمر صادًعا إال أكْن ولم م، السُّ ع بتجرُّ آُمُرهم حينما وجهي يف
فليس املكان، هذا إىل قبلك جاءوا ن ممَّ وأفضل وأرقَّ أنبَل رأيتُك فقد أنت،
جريرة يف إنما تعَلم، كما ذنبي، الذنب فليس عيلَّ، تنِقم لن أنك شكٌّ يُخامرني
إنك بُد، وقوِعه من ليس ما راضيًا تحمل أن وحاِوْل فوداًعا، وبعد، … سواي
سقراط إليه فنظر بالبكاء. ُمنفجًرا فخرج استدار ثم إليك. ُقدومي فيَم لتعَلم
وقال: إلينا التفَت ثم به، أمرتَني بما فسأصدَُع بجميل، جميل منِّي لك وقال:
بعد الحني يُحادثني وكان السجن، يف يزورني انفك ما إنه فاتن! من له يا
فضلُه يدفُعه كيف اآلن، إليه انظر … وِسَعتْه ما بالُحسنى ويُعاملني الحني،
أن أحًدا ُمْر يُريد. ما نفعل أن أقريطون، يا علينا، فِلزاٌم أجىل! من يحَزن أن
شيئًا يُهيئ أن للخادم فُقل وإال م، السُّ إعداد تمَّ قد كان إن بالقَدح يجيء
ن ممَّ وكثريٌ التالع، فوق ساطعًة تزال ال الشمس ولكنَّ أقريطون: فقال منه؛
ويرشبون يأكلون كانوا أن بعد رة متأخِّ ساعٍة يف إال مَّ السُّ يجرعوا لم سبقوك

ُمتَّسع! الوقت يف يزال ال إذ إذن؛ ل تتعجَّ فال ، الحسِّ لذائذ يف وينغِمسون
فعلوا، فيما عنهم ثتَني حدَّ من أصاب لقد أقريطون، يا نعم سقراط: فقال
أالَّ يف حقٍّ لعىل كذلك وإني يَجنونه، نفًعا التأجيل وراء أنَّ يحسبون ألنهم
قصرية! ساعًة مِّ السُّ رشاب تأخري من ُمنتفع أني أظنُّ ال ألني فعلوا، كما أفعل
فعلُت لو إني فعًال، أجلُها انقىض قد حياٍة عىل وأُبقي أحتِفظ إنما بذلك إنني
أمري! تعِص وال به أرشُت ما تفعل أن إذن أرجو نفيس. من سخرُت ذلك
حتى قليًال إال يلبَْث ولم فدخل، الخادم إىل أشار هذا، أقريطون سِمع ا فلمَّ
العزيز! صديقي أي سقراط: فقال م؛ السُّ قَدح يحِمل ان السجَّ يصَحبُه عاد
عليك ال الرجل: فأجاب أبدأ؟ كيف فارِشْدني األمر، هذا عىل ُمرِّنت قد إنك
سقراط ناول وهنا م. السُّ فيَرسي ترُقد ثم ساقاك، تثُقل حتى تُجول أن إالَّ
وديًعا جريئًا القَدح وأخذ أشكراتس، يا عينَيه، بكلِّ الرجل يف فحدَّق القدح،
سكبَت إذا قولك ما وقال: القَدح تناول هكذا وجهه؛ لون يُمتََقع ولم يَُرع لم
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نُِعدُّ ال إنَّنا الرجل: فأجاب يجوز؟ ال أم هذا أفيجوز اآللهة؟ ألحد القدح هذا
ذلك ومع تقول، ما أفهم إني فقال: كافيًا. نظنُّه ما بِمقدار إال سقراط يا
العاَلم هذا من ِرحلتي يف قني تُوفِّ أن لآللهة أُصيلِّ أن عيلَّ يِجب بل يل فيحقُّ
إىل القَدح رفع ثم لها، صالتي فهو هذا؟ تََهبُني اآللهة فلعلَّ اآلخر؛ العاَلم إىل
ُمعظمنا استطاع وقد ُمغتبًطا، الجأش راِبَط الثُّمالة حتى مَّ السُّ وجَرع شفتَيه
وشهدناه مَّ، السُّ يَرشب رأيناه وقد أما الساعة، تلك حتى ُحزنه جماح يكبََح أن
الدمع منِّي وانهَمر َمنِزع، الصرب قوس يف يُعد فلم كلها، الجرعة عىل يأتي
لم إني ا، حقٍّ … نفيس أنُدب وأخذت وجهي فسرتُت منِّي، الرغم عىل مدراًرا
من أول أكن ولم الرفيق، هذا ِمثل أفقد حني فيه فجيعتي أبكي بل أبكيه، أكن
نهض عرباته، حبس عن عاجًزا نفسه ألفى وقد أقريطون، إن بل هذا، فعل
الوقت طول بكاؤه ينقطع لم الذي إيولودورس انفجر وهنا فتبعتُه، وابتعد،
إالَّ منَّا بهدوئه يحتفظ ولم الجبناء، َموضع جميًعا وضعتْنا عالية صيحٍة يف
ال حتى خاصًة النسوة رصفُت لقد العجيبة؟! الرصخة هذه ما فقال: سقراط.
الرُّوح يُْسِلَم أن لإلنسان ينبغي أنه ُت ُخربِّ فقد النحو؛ هذا عىل صنيًعا يُِسَنئ
دموعنا، وكفكْفنا الخجل اعرتانا ذلك سِمعنا ا فلمَّ … وصربًا فُسكونًا هدوء، يف
استلقى ثم — قال كما — تتخلخالن ساقاه بدأت حتى يتجوَّل سقراط وأخذ
إىل ينُظر م السُّ ناَوَله الذي الرجل وكان يفعل. أن له أُشري كما ظهِره، عىل
هل وسأَله: قَدَميه عىل هنيهة بعد ضغط ثم حني، بعد حينًا وساقيه قَدَميه
لنا ُمشريًا صعد، ثم صعَد وهكذا ساِقه، عىل ضغط ثم ال، أَْن فأجاب أَحسَّ
الخاتمة ستكون وقال. ساَقيه نفُسه سقراط ملس ثم وتصلَّب. بَرَد أنه كيف
كشف فخذَيه أعىل يف تتمىش الربودة أخذت ا فلمَّ القلب. إىل م السُّ يِصل حني

كلماته): آِخر هذه (وكانت وقال بغطاءٍ نفسه دثَّر قد كان إذ وجهه، عن
تَُردَّ أن ذاِكر أنت فهل ألسكلبيوس،202 بَدين َمدين أقريطون يا إنَّني
رغبة لَديه كانت إن سأله ثم الدَّين، سيُويفِّ إنه أقريطون فأجاب الدَّين؟ هذا
حتى دقيقان أو دقيقة إال هي وما جواب. من السؤال لهذا يكن ولم أُخرى،
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أقريطون فأقفل مفتوحتنَي عيناه وكانت الخادم، عنه فكشف حركة؛ ُسِمَعت
وعينَُه. فَمُه

عرفُت قد َمْن أحكَم بحقٍّ أدعوه الذي صديُقنا قىض أشكراتس يا هكذا
فضًال. وأكثرهم عدًال وأَْوَسَعهم الناس، من

القرن حتى لِبَث فقد قرنًا، عرشين مدى طريَقها للفلسفة شقَّ الذي أرسطو جاء ثم
الناس عقول عىل سيطرته وبلغت «الفيلسوف»، ب الفالسفة بني يُعَرف عرش السابع
وديكارت إنجلرتا، يف بيكون — النهضة رجال جاء حتى سواه، فيلسوف يعرفه لم ا حدٍّ
التفكري يف هم بحقِّ وطالبوا األكرب، الفلسفة رُجل عىل الثورة لواء فرفعوا — فرنسا يف
الفكر هذا أحٍد عىل ليُنِكر نفسه أرسطو كان وما والقيود. الحدود يعرف ال الذي امُلستقل
امُلعلم موِضع الناس من وضعوه الذين هم القرون خالل وُمَشاِيعوه تاِبُعوه لكنهم الحر،
حرية أحٍد عىل أرسطو يُنكر وكيف يَُرد. ال الذي القضاء مجرى كلماته تجري الذي
ينتهي حتى ويبحث يبحث الذي والعاِلم امُلتطلِّع، والعقل الطليق، الرُّوح ذاك وهو الفكر،
فيه يختلفان ما وأهمُّ عليه؛ انشقَّ ثم أفالطون أستاذه عن أرسطو أخذ الحق؟! إىل ببحثه
نَسِقِه عىل تجيء نموذًجا بوجوده أفالطون جزم الذي العقيل العاَلم أو امُلثُل، ِفكرة هو
املادة حُجب بخياله يُمزِّق أن سوى الفنان الشاعر الحاِلم ألفالطون كان فما األشياء.
الصورة. من األصل بمثابة األشياء من هي مجرَّدة أفكاًرا ورائها من لريى به تُحيط التي
ويلمس، يرى ما حدود يف نفسه فحرص املنطقي والفكر الِعلمي العقل ذو أرسطو أما
يف إال وجود امُلجرَّدة للمعاني وليس وراءها، يشء وال ذاتها الحقائق يف األشياء فهذه
أسلوبُه يَعنيه الفيلسوف؟ هذا من األدب تاريخ يعني وماذا يُجرِّدها. الذي اإلنسان عقل
بأجنحة الطائر الشعر من قصيدٍة بمثابة أفالطون كان فلنئ الدقيق، الواضح العلمي
له واقرأ األخالق،203 كتاب له اقرأ الرصني؛ الرزين النثر من ِقطعة فأرسطو الخيال،
فلن اليوم هذا إىل اد للنقَّ ُعمدًة يزال ال الذي «الشعر» يف كتابه اقرأ ثم السياسة، كتاب

األدباء. إنتاج عىل الُحكم صائب ناقٌد منك يكون حتى العميق الدرس قراءة تقرأه
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الخطابة (ب)

والخطابة أثينا. يف بعيًدا ا حدٍّ الكمال من بلغْت التي األدبية الفنون من الخطابة وكانت
الورق عىل ُخطَّْت ما إذا فصاحتها بقوَّة املنطوقة األلفاظ تحتفظ حني أدبًا تكون إنما
وأصوات امُلنشدين ألحان تَفنى كما الهواء مع الخطباء ُخطب تفنى ما أكثر فما لتُْقَرأ،
وثالثة تسمع، وال ُ تُْقَرأ وُخَطب تُْقَرأ، وال تُسَمع خطب أنواع: ثالثة والُخَطب امُلمثلني.
ِبُخَطبه، النفوس َحرَّك مثًال «غالدستون»204 ذا هو فها واآلذان؛ العيون بتأثريها تشمل
له يكن لم برْيك»205 «إْدَمنْْد هو وذلك ناُرها، بردت املطابع أحُرِف يف ُصبَّْت حني ولكنها
مكتوبًة — فُخَطبه ذلك ومع اإلنجليزي، الربملان أعضاء يُقنع ما الخطابية القدرة من
فقد اليونان خطباء وأما الخالد. األدب يف رفيعة مكانًة تحتلُّ وهي فاتنة، ساحرة —
السياسية حظوظهم ألنَّ وذلك الكمال. من بعيًدا ا حدٍّ — ُقلنا كما — الفن بهذا بلغوا
لم عٍرص يف طبيعي وذلك الخطابية، ُقدرتهم عىل — بعيد حدٍّ إىل — ترتِكز كانت
املقاالت، من عرشاٍت أعينهم إىل فتحِمل الناس بني تَشيع التي اليومية الصحف يعِرف
اليونان خطباء من نذُكُره من وأول األقالم، أسنَِّة من السياسة رجال يُلقيها ُخَطب وهي
يف الكالم حقُّ له يكن فَلم القانون، ُعْرف يف أثينا أهل من يكن لم خطيب صامت! خطيب
يكتُب أخذ الذي «ِلْسيَاس»206 هو ذلك الشعب؛ جموع أمام الخطابة أو القضاء ساحات
حني واحدة؛ مرًة إال الناس يف «لسياس» يخطب ولم بلسانه، غريُه ليُلقيها بقلِمه الُخَطب
ذلك يُلقيها، وال ُخَطبه يكتب آخر خطيٌب «لسياَس» وعارص أخيه. قتَْل الطغاة أحد دبَّر
الُفرس، ضد الُحسام تمتِشق أن اليونان دويالت يستحثُّ أخذ الذي «إسقراط»207 هو
يف الُفرس حروب من غِنَمتُْه ما تستغلُّ مقدونيا رأي أن ا فلمَّ مقدونيا. إىل دعوته ه ووجَّ
بأن سيئته عن َر وَكفَّ إيَّاها دعوته عىل «إسقراط» نِدم نفسها أثينا يُخضع جيٍش تدبري
خطباء أعظم وأما أثينا». عىل «الثناء له ُخطبٍة وأهم مات، حتى الطعام نفسه عىل حرَّم
الرُّواة أغرى مبلًغا الخطابة عىل ُقدرته بلغت وقد «ديموسثنيس»،208 فهو جميًعا اليونان
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فمه، يف الحصا بوْضع لسانه َقوََّم إنه — مثًال فقالوا األساطري؛ حولها ينسجوا أن
بالغته كانت فقد أمره من يكن ومهما البحر. شاطئ عىل اململوء الفم بذلك والصياح
يكون أن السيايس مذهبه وكان املمتاز. النثر من ِقَطع الباقيات وُخَطبه ساِمعيه، تَْفتُن
وحَدها أثينا لصاِلح موجًها الُحكم يكون أن ال أثينا، بقيادة كلها اليونان لصالح الُحكم
حكًما يَحُكم أن يرى كان إذ اإلسكندر؛ أبا املقدوني فيليب خاصم لذلك آخر، بلٍد أي أو
ليُحرِّضهم أثينا أهل إىل هه وجَّ ما «ديموسثنيس» ُخَطب أشهر وكانت بحتًا. مقدونيٍّا
أن اإلسكندر البنه دًة ُمَمهِّ اليونان، مدائن تجتاح جيوُشه كانت الذي املقدوني فيليب عىل
«ديموسثنيس» وجهها التي العنيفة القوية الهجمات هذه أجل ومن ُملِكه، دعائم يُقيم
«الخطابة ب منطوًقا: أو كان مكتوبًا — الخطابة من اللون هذا ي ُسمِّ «فيليب»، إىل
ففقد التكاثُر، أَْلَهاها «بركليز» عهد يف أَثَْرْت حني أثينا أنَّ ذلك وتفصيل الفليبية».209
كانت أن بعد الدولة، نفقات يف يُساهموا أن وكِرهوا نشاط، من لهم كان ما األثينيون
فيليب وكان األسطول، وبناء الجيش إعداد يف األغنياءُ يُشارك أن تقيض األثيني واجباُت
«يِجب قومه: إىل الخطاب ُه يُوجِّ ديموسثنيس فقام للُفتوح، جيشه ز يُجهِّ ذاك إذ الناهض
يُلقون األثينيون كان فقد سفائنكم.» يف العدو إىل بأنفسكم فتقصدوا أنفسكم تُعدُّوا أن
باألمن الغنية مدينتهم يف هم لينعموا والعبيد املأجورة الُجند عواتق عىل الحروب بأعباء
أن من — بالنرص تظفر أن أثينا أرادت إذا — ا بدٍّ يِجد لم خطيبهم ولكنَّ والعافية،
فيليب واجتاح داهًما، الغزو خطر أصبح أن بعد الدفاع، إىل أنفسهم األثينيون ينهض
من إلٌه كأنه الدهر أبَد له خالدة الحارضة فيليب قوة أنَّ تظنُّوا «ال املدائن: بعض
قلوبًا اليوم له يُْظهرون الذين أنصاره من حتى محسود، َمُخوف مكروه إنه ! كالَّ اآللهة:
الكاذبة، النْعَرة وخدعتْهم الُخَطب، هذه األمر أول تُحرِّكهم لم األثينيني ولكنَّ ُمخلصة.»
واكتَفوا بأس، لها يُخىش أن تستحقُّ ال ُمزَدَراة جماعة املقدونيني أنَّ عقيدتهم عىل وظلُّوا
العطاء، من لهم أجزَل بما ُسفراءهم فيليب عليهم فأفسد الرُّسل؛ فيليب إىل يُرسلوا بأن
رأس وعىل ويُناِرصه، يُظاهره أثينا يف قويٍّا حزبًا أنفسهم الرُُّسل هؤالء من له َن َكوَّ حتى
إيسكنيز وكان األسد. نصيب فيليب رشوة من أصابه الذي «إيسِكِنيْز»210 الحزب هذا
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أفلح حتى يخطبهم بالناس زال ما الذي ديموسثنيس إال يبذُّه ال ُمصقًعا، خطيبًا هذا
صدِّه يف ونجح الجبل، شعاب يف الغزاة يُحاِرص صغريًا جيًشا األثينيون يبعث أن يف
ة هامَّ يَُجلُِّل إكليًال ليكون ذهبيٍّا تاًجا الدولة تَصنع أن «تسيفون» فاقرتح البالد، عن
«خطبة ى تُسمَّ بارعة، رنَّانة ُخطبٍة يف «إيسكنيز» فعاَرضه الوطن، ُمنقذ ديموسثنيس
فردَّ بأمِره، حاكًما ديموسثنيس من يجعل أن يريد «تسيفون» أنَّ للناس يزعم التاج»،
كان وقد التاج»، «خطبة أيًضا ى وتُسمَّ األول الطراز من خطبة هي بُخطبٍة ديموسثنيس
إىل منها ففرَّ بعُد، أثينا يف اإلقامة له تَِطْب لم «إيسكنيز» أن الناس نفوس يف األثر من لها
واستأنف البالغة. أصول الشبَّان ليُعلِّم فتحها مدرسٍة من هنالك أثرى إنه ويُقال ُروِدْس،
أثينا ُغِلبت لقد الرِّماح؟! أمام األلفاظ تُجدي ماذا ولكن «الفيلبيَّة»، ُخَطبَُه ديموسثنيس
أن اإلسكندر موت بعد وحَدث الغازي. الفاتح إمرباطورية من جزءًا وأصبحت أمِرها عىل
ولكنَّ ثمنًا، ديموسثنيس له دفعت إذا ويُساِلمها يُهادنها أن أثينا إىل مقدونية حاِكم طلب
تمتاز ما وأهمُّ ٣٢٢ق.م. سنة الرُّوح وأسلم مَّ السُّ وجَرع املعابد أحد إىل سارع خطيبنا
إنما العبارة، وتزويق اللفظ بُزخرف كثريًا تُعَن لم أنها ُمنافسيه إىل بالقياس خطابته به
الخطاب بلغ ما إذا حتى حجة، إثر يف حجًة تُسوقها الدوامغ الحجج إىل عنايتها هت وجَّ

ُمفحًما. ُمقنًعا كان ِختامه
أمام أخرى مرة أمرها عىل ُغلبت ثم الغزاة، املقدونيني أمام أمرها عىل اليونان ُغلبت
الغاِلب، عىل العقلية بالسيادة له يُحتفظ ظلَّ الحالتنَي كلتا يف املغلوب ولكن الرومان،
اليونانية يتكلَّم ف امُلثقَّ الروماني فكان الفكر، دولة يف حاكمًة الحالتنَي ِكلتا يف أثينا وظلَّْت
امليالدي الرابع القرن جاء فما تَُدْم؛ لم السيادة هذه ولكن ثقافته، عىل ليدلَّ ويكتُبها
للُّغة مكانَها اليونانية فأفسحت الرومانية، الكنيسة وسادت الرومان سلطان اتَّسع حتى
النهضة حركُة مراقدها ِمن بعثَتْها حتى عرشة، قرونًا مغمورًة اليونانية وبِقيَت الالتينية
صفحات نطوي أن نستطيع وال الجديد. امليالد بمثابة أوروبا لثقافة كانت التي األوروبية
يف لعِرصه كان الذي لوسيان،211 هو ساخًرا كاتبًا لهم نذُكر أن قبل األخرية اليونان
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وكتابه: لزمانهم، توين»214 و«مارك و«فولتري»213 «سِوْفْت»212 كان ما الساخرة الفكاهة
أهل بني نِشب ا عمَّ — الكتاب هذا يف وقصته القمر، إىل رحلًة يِصف الصحيح» «التاريخ
«سِوْفْت» إىل أوحْت لعلَّها الساخر، األدب من ِقطعٌة — قتال من القمر وأهل الشمس
شكَّاًكا فجاء الشك، من عٍرص يف «لوسيان» عاش وقد َجِلَفْر».215 «رحالت كتابه يف شيئًا
ثالثة: سوى منهم يحِرتْم ولم اليونان، وفالسفة اليونان آلهة يف يَطَعن بيشء، يؤِمن ال
سفسطة والفلسفة هزيلة، ُخرافة لوسيان عند فالدين وأرسطو؛ وأفالطون، سقراط،

فارغة.
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الرابع الفصل

الروماين األدب

وُمؤرِّخوهم الرومان تاريخ (1)

يسجل الذي القَلم فصاحب العمل، رجل — غالبًا ليس بل — دائًما ليس الكالم رجل
أن يجرؤ ال نفسه عىل عاكًفا حييٍّا تراه ما كثريًا الحياة جوانب ويصوِّر التاريخ أحداث
يف — أين ولكن امُلعارضني، من حزبًا السياسة يف يقود أو الوغى، َحومة إىل كتيبًة يقود
يكون أن أحيانًا يحُدث فقد شذوذ؟ من تخلو التي القاعدة تلك — الحياة يف أو األدب
فصاحة فيها تلتقي أمثلًة التاريخ رجال من أردت وإن العمل. صاحب القَلم حامُل
التاريخ صنَع الذي قيرص»1 «يوليوس األمثلة هذه ُمقدِّمة يف وجدَت العمل وِعَظم القول
األهلية والحرب الغال حروب عن كتَبَُه «تعليقات» فكتابه بقَلِمه؛ التاريخ َن وَدوَّ بحروبه،
يف بالرباعة له يشهد ا ممَّ امُلستقيمة، الواضحة القصة أسلوب يف «بومبي»2 وبني بينَه
كان ولكنه الرومان، أمام نفسه عن ليدافع الكتاب هذا قيرص كتَب وإنما األدب. دولة
يُرائي ال قضيَّته للناس فيبُسط حديثه يف يعتِدل كيف فعَرف بارًعا، وفنَّانًا قديًرا سياسيٍّا
الحوادث ِخَضمِّ يف مغامراته ويِصف مذكراته ن يدوِّ فهو الحقائق، يُشوِّه وال يفاِخر وال
الزمان حوادث ولكنَّ ما، حدٍّ إىل وباريها َرها ُمصوِّ نفسه هو كان والتي به، أحاطت التي
أكل ن ممَّ وُعْصبته، «بروتس»3 يدي عىل فرصعتْه وخاِلِقها، رها ُمَصوِّ من أقوى كانت
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إىل فأوحت عر؛ بالشِّ للشعراء توحي الزمان عرب من عربًة َمرصعه فجاء قلوبهم، الِحْقُد
املوت. قصَفُه وكيف السلطان يف له ُمدَّ كيف قيرص: ر تُصوِّ التي املأساة هذه شيكسبري
عبارٍة يف األشتات ألوف يَُضمَّ أن قيرص استطاع كيف فرتى «التعليقات» كتاب تقرأ
دسائس وهذه الحربية، حمالته من كبرية طائفة وهذه الحادثات، ألوف فهذه ُمطَّردة:
املسائل شتَّى يف الحديث ألوان من هذه وغري واألعداء، األصدقاء حوله يُحوكها ومؤامرات
حروب عىل «تعليقات كتابه من مثاًال وهاك قدير! لفنَّان إنه محبوك، نسيٍج يف كلها تطَّرد

الغال»:

وثالث لألكوتيني5 وِقسم للبلجيني،4 فِقسم أقسام، ثالثة إىل الغال تنقِسم
الثالثة األقسام وهذه بالغاليني،7 لُغتنا ويف بالكلتيِّني6 لُغتهم يف ْوَن يُسمَّ ملن
طائفة والهلفيتيُّون8 والقوانني. والعادات اللغة يف بعض عن بعضها يختلف
األملان، مع ُمتَِّصل قتاٍل يف ألنها ببأسها الطوائف سائر عن تمتاز الغاليني من
«أورجيتوركس»11 دبَّر ُقنُصلني، «وبيزو»10 «مساال»9 فيه كان الذي العهد ويف
روعهم يف وألقي األرشاف، من مؤامرًة — الطليعة يف الهلفيتيني بني وهو —
بأًسا، أشدَّهم داموا ما جميًعا الغاليني سادة يكونوا أن عليهم اليسري من أنه
وكان «أوْرجيتُوِرْكس» املنيَّة باغتَِت أن لوال لذلك، ة العدَّ أُِعدَّت أن إال هي وما
َموته بعد الهلفيتيون حاول فقد ذلك ومع انتَحر. بأنه يُشكَّ أن الطبيعي من
وا يشقُّ أن يحاولون أنهم قيرص أُنبئ فلما أرضهم. نطاق عن يخرجوا أن
جة ُمدجَّ بها وسار جمعها، استطاع قوة كلَّ جمع أرضنا، يف طريًقا ألنفسهم
يلتِمسون قيرص إىل سفراءهم الهلفيتيُّون فأرسل ِجنَْوا؛ بلغ حتى بسالحها
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ألنه طلبوا ما إىل يُجيبهم أن رفض قيرص لكن الروماني، اإلقليم باخرتاق اإلذن
مزَّقوا الذين الهلفيتيون اغتاله قد كاسيوس»12 «لوسيوس الُقنصل أن ذكر
وا يشقُّ أن حاولوا الهلفيتيني رجاء خاب ا فلمَّ نريِهم. تحت وأخضعوه جيَشه
ُمقاومة رأوا إذ املسري عن وا كفُّ ما ُرسعان لكنهم الرُّون، عْرب بالقوَّة طريَقهم
أجزاء ُمعظم من السفراء جاء الهلفيتيني حرب انتهت فلما الرومان. الجند
الغال بالد ينفع ال انتصاره أن ويُعلنون يُهنِّئونه قيرص يَدي بني وَمثَلوا الغال
ُمعتزمني أرضهم غادروا قد الهلفيتيني ألن الروماني؛ الشعب ينفع مما أقلَّ
«إيْدِوي»13 رؤساء منهم بِقَي السفراء اجتماع انفضَّ وملا كلِّها. الغال إخضاع
قد «أريوفستوس»15 األملان ملك بأنَّ قيرص إىل شكاتهم يرفعون و«سكواني»14
ثُم كلها، الغال يف مكاٍن َخري وهو أراضيهم ثُلث وانتزع بالدهم يف بُجنده حلَّ
«أريوفستوس» من يطلبون سفراءه قيرص فأرسل ثانيًا، ثلثًا له يُخلوا أن أمرهم
جاف، بجواب السفراء ردَّ «أريوفستوس» لكن ينعِقد، ملؤتمر مكانًا يُحدِّد أن
يُنِذر كان األملان ملك أن قيرص بلغ ا فلمَّ آَخر. َعْرٍض يف نفسه الجواب وأعاد
فما فاحتلَّها، بجيشه سارع «سكواني» إقليم عاصمة «فيسونشيو»16 باحتالل
قيرص لتُنبئ الرُُّسل وأرسل موقفه غريَّ حتى النبأ هذا يعَلم «أريوفستوس» كاد
ميسوًرا اللقاء وأصبح اآلخر من أحدهما اقرتب قد دام ما لقائه يف يُمانع ال أنه
ألن قة، ُموفَّ نهاية إىل يُؤدِّ لم ولكنه املؤتمر وانعقد للخطر. التعرُّض بغري
الرومان نحو سلك ثم الغال، بالد من باالنسحاب الرومان طالب «أريوفستوس»
الفريَقني بني ووقعت بالقتال، األمر آِخر انتهى شديد عداءٍ عن ينمُّ سلوًكا
وفرُّوا األملان صفوف يف الفوىض فدبَّت الرِّيْن، من ميًال خمسني بُعد عىل وقعٌة
أُتيح وهكذا الفرار. أثناء الباقون وُقتل عَرب، من منهم فعَرب هاربني، النهر نحو
الجيش فقاد حروبه، أهمِّ من كانتا حربنَْي من واحدة حملٍة يف يَفُرغ أن لقيرص
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يمكن عدد أكرب السفن من يُبْنى أن قيرص أمر … الشتاء مرابض إىل بعدئٍذ
من ستمائة فبُنيت قديُمها؛ املوجودة السفن من يُْصَلح وأن الشتاء، أثناء بناؤه
الغال رؤساء بني كان ما قيرص فضَّ أن وبعد حربية. سفينة وستُّون الناقالت
كبريًا عدًدا واستصحب جنوده، يصَحبُه «إتْيوس»17 ميناء إىل قَصَد نزاع، من
حملته أثناء بهم وليحتِفظ رهينة، قبضِتِه يف ليكونوا الغاليني رؤساء أعظم من
عَربَ وملَّا الغال. بالد يف اضطرابًا غيبتِِه يف يُثريوا أن خشيَة بريطانيا، عىل امُلقبلة
اثني نحو تقدَّم ُمالئم، مكاٍن يف جنوَده وأنزل الربيطاني الشاطئ إىل قيرص
سار ثم العجالت، وراكبو العدوِّ فرسان بها قام هجمٍة كلَّ وردَّ ميًال، عرش
التيمز وكان «كاسيفلونس»،18 ُمْلَك ُمخرتًقا التيمز نهر نحو جيشه رأس عىل
بُمقاتلة انتهت مناوشات حدثَت وهنا واحد، مكاٍن من إال َخوُضه يُْستطاع ال
كانوا الذين امللوك أربعة إىل ُرُسَله «كاسيفلونس» أرسل وقد الربيطانيني.
قوتهم كل يحشدوا أن يأمرهم … للبحر امُلتاِخمة واألقاليم «ِكنْت»19 يحكمون
بعدئٍذ، نِشبَت التي املوقعة يف الرومان وانترص البحري، املعسكر عىل ليهجموا
يف يُفاوضونه قيرص إىل سفراءه أرسل الكارثة، نبأ «كاسيفلونس» سمع ا فلمَّ
للثورات أوروبا يف الشتاء يقيض أن اعتزم قد قيرص كان وملَّا التسليم. أمر
جزيًة وحدَّد الرهائن، من عدًدا طلب الغال، بالد يف اشتعلت التي املفاجئة

… الروماني للشعب عام كلَّ الربيطانيون يدفعها

حياد، يف للرومان خ أرَّ من أول لعلَّه آخر، خ مؤرِّ ويُنارصه قيرص يُعارص وكان
عىل حاكًما كان أن أثراه الذي «سالست»20 وهو موضوعية، نظرًة الحوادث إىل ينُظر
اعتزل ٤٤ق.م. عام قيرص مات ا فلمَّ لروما؛ تاِبع أفريقيا يف إقليم وهي «نوميديا»21
هدوء يف العلماء َعيش عاش حيث الوطن أرض يف داره إىل وأوى منصبَُه «ساَلْست»
فيبني ويُقاربونها الوثائق له يدُرسون أعوانه استخدم الُحكم، صائب مؤرِّخ وهو البحث،
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أسلوٍب يف ته قصَّ يُصوغ كيف يعِرف فنَّانًا كاتبًا ذلك فوق وكان دراستهم، عىل ُحكَمه
الحرب و«تاريخ كاتلني»22 «مؤامرة هما كاِمالن كتابان مؤلَّفاته من لنا بقي وقد شائق،
روما: تصوير عىل وسالست قيرص كتُب تتعاون فكأنما نوميديا»، وملك الرومانيني بني
يقصُّ وسالست الشمال، يف سيادتها امتدَّت كيف يروي فقيرص سلطانها؛ نرشت كيف

يِصف الذي «كاتلني» كتاب من مثال ييل وفيما الجنوب. يف ُرقعتها اتَّسعت كيف علينا
روما. يف الُحكم لقْلب ٦٣ق.م. سنة كاتلني دبَّرها مؤامرًة ضافيًا وصًفا فيه

وقد الجسدية، الخصائص من أعىل منزلٍة يف لإلنسان العقلية املواهب أَضُع «إني
املطامع وكانت الحدود، أقىص إىل الكاتب مواهب يشحذ ألنه املؤرِّخ عمل اْستَْهواني
بما السياسة جوَّ لكنَّ السيايس، امُلعرتَك َخوض إىل األمر بادئ اجتذبَتْني قد الشخصية
إلخراج نفيس ص ألُخصِّ اعتزاله، فاعتزمُت طبعي، مع يتنافر كان وفساد ضعٍة من يملؤه
املؤثرات من تحرَّرت إذ لها؛ مالءمًة أشدَّ نفيس وجدُت التي التاريخية البحوث يف سلسلٍة
حلقٍة أول لتكون كاتلني مؤامرة اخرتُت وقد السيايس، امُلتحزِّب نظر وجهة تُلوِّن التي

مباحثي. من
ذا موهوبًا، النَّسب رشيف كاتلني] باسم معروف [وهو كاتلينا»23 «لوسيوس كان
قويَّ فجوِره يف غاليًا كان ولكنه اإلنسان، يُوَهب ما خري عىل والجسم الِعلم يف بسطٍة
الِخداع، فنون يف أستاذًا الجوانب، د ُمتعدِّ ماكًرا ُمستهرتًا، الشذوذ درجة إىل االحتمال
لم لكنه البديهة حاِرض الشكائم، تشكُمها ال ُمحتدمة عاطفٍة ذا مًعا، آٍن يف وُمرسًفا ًا ُمقرتِّ
إشباعها، إىل سبيل ال حتى َمطاِمعه يف ُمتطرًِّفا وكان قليًال. إال النافذة البصرية من يُوَهب
يعبأ ال «ساال»،24 سيادة انَْقَضْت أن بعد الدولة، عىل سلطانه يبُسط أن شوًقا يتحرَّق
سبيله يف امُليضِّ عىل َعه شجَّ فقد امِلراس شديد بطبِعه كان وملَّا غايته. لبلوغ بالوسائل
َف الرتَّ ساَده مجتمع يف الُخلقي واالنحالل آثام، ِمن يقِرتف بما وإحساُسه املال شهوة
وأشدَّهم الناس أرشس ُعصبته إىل كاتلني اجتذَب ما ورسعان جنب. إىل جنبًا ه َ والرشَّ
الفساد منه بَلَغ قد هؤالء من يُكن لم فمن اإلجرام، يف وأمعنَهم إرساًفا، وأكثَرُهم استهتاًرا
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فإن املشئوم؛ امُلضلِّل زعيمها بتأثري تُفِسده أن خليقًة كانت العصبة هذه فِمثل أقصاه
إىل أتباعه يستحثَّ أن يرتدَّد ولم ابنه، يقتُل أن مفاِسده سبيل يف يتورَّع لم الرجل هذا
امُلنحلِّ «ساال» جيش وبمساعدة األصدقاء، هؤالء وِبِمثِْل صنوفها. بكافة الجرائم اقرتاف
كانت بينما الرومانية الدولة قلب يف كاتلني طِمع إيطاليا، يف جموُعه تحتِشد كانت الذي
يضَمن أن األوىل خطوته وكانت «بومبيوس»،25 قيادة تحت القتال يف ُمْغرتبًة جيوشها
ُسنوح قبل للعمل تحرَّك قد نفسه هو ألنه مؤامراته إحدى فِشلت وقد قنصًال، انتخابه
ت ضمَّ قد عندئٍذ كاتلني ُعصبة وكانت أذًى. يلحْقُهم لم املتآِمرين لكنَّ املالئمة، الفرصة
يَُظنَّ فيما — نفسه «كراسوْس»26 إنَّ بل الفرسان، مرتبة ومن األَُرس أعرق من أعضاءً
جمعية يف «كاتلني» وألقى تنافس، من «بومبيوس» وبني بينه ِلما املؤامرة يف ساهم قد —
أن املجتمع نبذَهم الذين هؤالء فحثَّ النفوس، يف الضغينة كوامن يُحرِّك خطابًا امُلتآمرين
والتي بل، السُّ أسوأ من ُجِمعت ثَْرَوٌة أْسَمنَتْها التي ة، امُلتكربِّ البلوتقراطية27 عىل يثوروا
وأن كلها، الديون يُلغي أن ووعَدهم ُمغتصبيها، حقِّ عن يقلُّ ال فيها حقٌّ للساِمعني كان
بأنَّ القائلة القاعدة تطبيق م يُعمِّ وأن وإعدام، نفٍي من القانون ألحكام األثرياء يُخضع
إسبانيا جيوش من القيادة مراكز يف أصدقاء له بأن وذكَّرهم َسَلبُه.» فَلُه قتيًال قتل «من

تعاُونَه. لضِمن معه ثانيًا قنصًال انتخابه يف أنطونيوس29 ق ُوفِّ لو وأنه وموريتانيا،28
تعاهدوا قد املتآِمرين بأنَّ الشائعة الُخرافة أُصدِّق ال ولكني خطابه، ص ُملخَّ هو ذلك
امرأة لسان عىل ب تترسَّ أخذت املؤامرة أنباء لكنَّ بالدماء. ممزوًجا خمًرا ُملئ إناءٍ يف
مجلس من ُطِرَد قد كان الذي كبُوْريُو»31 «لِكِونْتُوس خليلة كانت «فولفيا»30 تُدعى
يؤيدوا أن األرشاف من لكثرٍي حافًزا ذلك كان وربما الَعْسف، ألوان من ارتكبَُه ِلما الشيوخ
ِلما الدينية الوجهة من شيرشون لعاَرضوا ذلك لوال أنهم مع القنصلية، ملنِصب شيرشون
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وأَْن القنصلية، أجل من كاتلني مساعي فِشلت أن هذا ونتيجة الرأي؛ حرية من عنه ُعِرف
آِخر شيرشون رأى وملَّا ثانيًا. قنصًال أنطونيوس جانبه وإىل قنصًال شيرشون انتخاب تمَّ
فقد العادية، القوانني لكبِحها تكفي ال حدٍّ إىل مكاٍن كل يف تنتِرش الثورة بذور أن األمر
الطوارئ حالة يف تُحَكم كما ة األمَّ بها يحُكم استثنائية بسلطٍة الشيوخ مجلس من ظِفر
األنباء جاءت ا فلمَّ السلطة، هذه مثل يمنَحه أن يف دستوري حق للمجلس وكان املفاجئة،
رأس عىل «إتروريا»33 يف الطاعة عصا شقَّ قد كاتلني، أتباع من وهو «مانْليوس»32 بأن
البالد أرجاء إىل كافية حربية بقواٍت وبعث إداريٍّا، تدبريًا الَفور عىل اتَّخذ مسلحة، قوٍَّة
فهاجَمه الشيوخ مجلس إىل وحرض الَعَلن، يف شيئًا يفعل فلم نفسه كاتلني أما جميًعا.
خارج فاندفع ُمستنِكرة، بصيحاٍت ُقوطع السباب بألفاظ أجابه ا فلمَّ املأل، عىل شيرشون
َحويل أشعلتموها التي النار فإنَّ منبوذًا، باألعداء ُمحاًطا دمُت «ما يصيح: وهو املجلس
إىل فوره من فقصد عليه، يقيض قد التلكُّؤ أن وأدرك بدمائكم.» إال لهيبُها ينطفئ لن
روما. يف الفتنة يُشِعالن و«ِلنِْتيوس»35 «سيثيجوس»34 وراءه تارًكا «مانليوس» معسكر
مرسيليا، يف سيعتِزل أنه فيها يُعلن الُعليا املناصب ذوي من كثرٍي إىل خطابات وأرسل
ثقِته َموضع أنه خاطئًا ظنَّ رجٍل إىل الخطابات، يف ورد وما تختلف برسالٍة بعث ولكنه
أن بعد فيما ُعلم ثم الشيوخ، مجلس يف الرسالة تالوة إىل بادر الذي «كاتالَّْس»36 هو
ماِرق خائن أنه أعلن وعندئٍذ بمانليوس، واتَّصل الُقنصل حقوق لنفسه اتَّخذ قد كاتلني
وبِقَي القتال، َحومة يف قائًدا أنطونبوس وُعنيِّ الشعب، عىل رضيبة وُفِرضت ِته، أُمَّ عىل

«… األمور لترصيف العاصمة يف شيرشون
الجيل ويف وسالست. وشيرشون قيرص النثر ُكتَّاب من روما شهدت واحٍد جيٍل يف
يحُكمها العاَلم هي الرومانية اإلمرباطورية وأصبحت روما املسيحية دخلت تاله، الذي
عندئٍذ األدبي العرص ي ُسمِّ حتى «أوغسطس»37 هؤالء وأول وجالل. فخامٍة ذوو قيارصة
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أليصابات. بعرص إنجلرتا يف شيكسبري شهد الذي العرص ى يُسمَّ كما ، األوغسطيِّ بالعرص
الالتينية كتاب رأس وعىل املؤرخني، طليعة يف كان الزاهر األوغسطي العرص ذلك يف
يف عرصه حتى نشأت منذ كاملًة روما قصة يُدوِّن أن حاول الذي «ليفي»38 الناثرين
ربعها. سوى كتابته من يبَق لم ولكن املدينة»، ست أُسِّ منذ التاريخ يف «كتُب عنوانه مؤلَّف
وذلك التاريخ، رواة من األول الصفِّ يف يضَعه أن وحَده كفيًال الباقي القليل هذا فكان
كما الُكربى النثرية َملحمتها كاتُب لروما فهو الحديث؛ العرص مؤرِّخي من اآلراء بإجماع
العرص يف فروما الشعر؛ من قوية نفحًة لنثره وإنَّ شعًرا، ملحمتها كاتب «فرجيل» كان
«ليفي»، رسَمها التي الصورة هذه يف إالَّ التاريخ صفحات عىل تحيا ال للمسيح السابق
كان السابقني. املؤرِّخني ُكتُب من وناِرشها باعثها هو األصح عىل أو خالقها هو فكأنما
واملؤرِّخني، الفالسفة من كثرٍي شأن ذلك يف شأنه املتشائم، نظرَة عرصه إىل ينظر «ليفي»
سؤَدٍد عىل الحرسة ملؤها بعنٍي املايض مجِدها يف ِته أُمَّ تاريخ إىل يرنو الوراء إىل ت فتلفَّ
لم ته أُمَّ مايض يَْفِتنُْه لم فمن مؤرًخا، ولد رجل من بعجيب ذلك وليس يتهدَّم. قديم
سبقه من مثل موهوبًا مؤرًخا «ليفي» كان وهكذا لها. مؤرًخا يكون أن الطبيعُة تَُهيِّئُْه

لروما. خ يؤرِّ أن يريد بعَده جاء من لكلِّ األساس ووضع املؤرخني، من
جاء الثاني، القرن أوائل ويف املسيح، ميالد بعد األول القرن من الثاني النصف ويف
مؤرخ ها َقصَّ رواية أول «جرمانيا» وكتابه الالتني مؤرِّخي من األعالم ثالث «تاسيت»39
أُعجب كما — «تاِسيت» أعجب فقد عام؛ ألفي منذ عاشوا الذين األوائل التيوتون عن
الهَمج من بدائيٍّا شعبًا الرومان من فني امُلثقَّ نظر يف كانوا الذين القوم بهؤالء — قيرص
وبطٍش قسوٍة من أظهروا ما عىل أنهم الرومان سيادة عوامل من كان ولكن شني، امُلتوحِّ
فيزنونها حسناٍت من لها ا عمَّ األنانيُة تُعِميهم ال كانت والقبائل، الشعوب من بغريهم
القبائل تلك بفضائل أشاد حني «تاِسيت» ولعلَّ واإلنصاف. العدل من يشء فيه بميزاٍن
الذين الرُّومان جماعة عىل درًسا يُلقي أن بذلك أراد وشهامتهم بساطتهم يف الجرمانية
«جرمانيا» كتاب من نقتِبُسها الوصفية القطعة هذه له ْ اقرأ واإلرساف. َف الرتَّ أفسَدهم
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أَِلُفوه: ما تَفُضل اآلرية القبائل بني الحياة من صورًة وطنه بني عىل فيها يعِرض
بالثناء؛ منه أجَدُر هو ما أخالقهم يف وليس وشديد، صارم بينهم الزوجية رباط «إن
منهم قليل نفٍر استثناء مع واحدة بزوجٍة باالكتفاء الربابرة بني يتفرَّدون يكادون فإنهم
أن إليهم يُطَلب الذي التحالُف بقصد ولكن الشهوة، يف إغراق عن ال الزوجات، ُدون يَُعدِّ
الزوُج يُمِهر بل زوَجها الزوجُة تُمِهُر وال ممتازة، مكانٍة من قومهم يف لهم ِلما يَعِقدوه،
وإنها هدايا، من للزوجة َم ُقدِّ بما الرِّضا عالئم ليُبدوا واألقرباء اآلباء ويجتمع زوجتَه،
وخيول ِثرَية ولكنها العروس، زينة يف تُستخدم أو النساء أذواق لتُشِبع تُختار ال لهدايا
أيًضا تُقدِّم التي الزوجة لِخطبة الوسائل هي فتلك وسيوف، وحراب ودروع مة ُمطهَّ
الزَّوَجني، بني يربط ما أدوم رأيهم يف فذلك السالح؛ صنوف من ُمؤلَّفًة زوجها إىل الهدايا
تفِرضه مما ُمعفاة الزوجة أن تظنَّ ولكيال الدِّين. وشعائر التقديس أرسار كل وفيه
االحتفال يوم تُقِسم فإنها الحروب، أخطار من ُمستثناة أو جهود، من دة الشِّ عهود
النعمة وتُقاِسمه الخطر، وأهوال العمل كْدح لتُشاركه زوِجها إىل جاءت إنما أنها بزواجها
تُوِرثَه أن بدَّ ال ما ورثت فقد تموت، وهكذا تحيا هكذا … والحرب لم السِّ يف والنقمة

«… كريًما َمصونًا أبناءها
هو كبريٌ جزءٌ هذا كتابه من لنا وبقي عرصه تاريخ «تاِسيت» ن دوَّ وكذلك
يف وأجالها أوضحها عىل لتبدو «تاسيت» عبقرية وإنَّ األوَّلني. بالقيارصة ِعْلمنا أساس
كتب فيما وهو امُلحَكم، باإليجاز يمتاز الذي أسلوبه ويف األشخاص تصوير عىل ُقدرته
يؤمن ذلك رغم ولكنه شيئًا، منها يُخفي ال األباطرة آثام لقارئه يعِرض صاِرم، أخالقيٌّ
— فتاسيت وصميُمه، َقْلبُه الفضيلة ألنَّ الروماني الُخلُق د ويُمجِّ الرومانية باإلمرباطورية
يف نلمسها نزال ال روح وتلك فنان، وطني أخالقي كاتب — القدماء املؤرخني كسائر
موضوعيًة التاريخ دراسة تكون أن عىل ون يُرصُّ الذين أولئك حتى امُلحَدثني املؤرخني
فيما — للمؤرخ فليس وحَده؛ الحقِّ عن البحث وعىل وحَدها، الوثائق عىل تعتِمد ُمحايدة
تلك يف روما تاريخ يُطالعون ال العرص هذا ُقرَّاء أنَّ عىل كذلك. يكون أن من بُدٌّ — يبدو
درسوا الذين امُلحَدثون املؤرخون كتَب فيما يُطالعونه بل ذكرناها، التي الالتينية األصول
الذي ِجيبون»40 «إْدَوْرْد هو بالذكر وأْوالهم الحديثة، اللغات يف واعترصوها األصول هذه

اإلنجليزي. األدب يف آيًة وسقوطها» الرومانية اإلمرباطورية «تدهور كتابه يَُعدُّ

.Edward Gibbon 40
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الالتينية يف املالحم ِشعر (2)

ما فذلك اليونان، أنشأته ما عظمِته يف يوازي أدبًا يُنشئوا أن الرومان األُدباء مطمح كان
األمل هذا قوا يُحقِّ أن فاتَهم ولنئ الوطن. ُحب إليهم وأوحاه الفنِّ يف الطموح عليهم أماله
األكرب الالتني شاعر يَدي عىل عر الشِّ يف قوه يُحقِّ أن أوَشكوا فقد املرسحية، الروايات يف
كما «الشاعر» اسم عليه يُطلقون قرونًا األوربيون ظلَّ الذي (٧٠–١٩ق.م.) «ِفرجيل»
القرون يف األوربيون أحاَطُه ما أرسع وما «الفيلسوف». اسم أرسطو عىل يُطلقون كانوا
حر السِّ به وظنُّوا املسيحية، ُرسل من رسول هو كأنما التقديس، من بهالٍة الوسطى
فهو ودليًال؛ وهاديًا ُمرشًدا عرش الثالث القرن يف «دانتي» واتَّخذه األساطري. حوله وألَّفوا
أو خمسًة منهم َعَدْدَت لو العالم يف الشعر أئمة من وواحد ُمناَزع، غري الرومان شاعر
من ِفرجيل أنشده ما وأول القيادة. ومكان الطليعة يف الشعر قافلة من تضعهم ستة
يدور وما الريف يف الرُّعاة حياة بها يِصف عرشة، وعدُدها الرُّعاة» «أناشيد عر الشِّ خالد
ِفرجيل بحبِّ ُمرتَعة ولكنها اليونانية، يف ثيوقريطس ِشعر بها يُحاكي أساطري، من بينهم
«األشعار هذه وإنَّ الشاعر. أقام حيث إيطاليا شمال يف الحقول بنفحات ومليئة للطبيعة،
وإيطاليا القديمة إليطاليا قوميٍّا شاعًرا ِفرجيل من تجعل أن وحَدها لكافيٌة الريفية»
أحسَّ ولقد الربيع؟ فيها تغريَّ أو إيطاليا يف الريف مناظر ت تغريَّ وهل السواء، عىل الحديثة

الشاعر كتََب فمتى سواه، إيطايل لشاعٍر يتواَفر لم نحٍو عىل الربيع يف الريف بجمال ِفرجيل
شِهَدت ما أول أبوه يَمِلكها التي الغابة وكانت الشباب، صدر يف كتبَها األناشيد؟ هذه
عليه فاْلتاَث القضاء أمام قضيٍة عن يُدافع امَلحكمة إىل ذهب روما، وَغِيش شبَّ فلما عيناه.
ولكنه لروما، تاريًخا يكتُب أن أراد ثم لذاك. يُْخَلْق لم أنه فعَرف اللسان، منه وتعثَّر القوُل
الريف نحَو عينَيه فأدار أيًضا، لهذا يُْخَلْق لم أنه فأدرك وتاريخها، بروما جاهًال نفسه وجد
وكان األناشيد، من املجموعة هذه أخرج أن فكان وُرعاته، وأشجاره أعشاِبه بني نشأ الذي
وِرثها التي ِفرجيل مزرعة فوقعْت أتباِعه، بني واملزاِرع الحقول م يُقسِّ أخذ قد اإلمرباطور
«أناشيد قرأ قد كان اإلمرباطور حاشية من رجًال ولكنَّ غليظ، فظٍّ لضابٍط نصيبًا أبيه عن
تَقرأ وهنا املنزوعة. أرَضه للشاعر يُردَّ أن اإلمرباطور إىل ل فتوسَّ لها، وطِرب الرعاة»،
املزرعة: ليسرتدَّ ذهب من وبني الضابط بني الحوار دار كيف يِصف جميًال شعًرا لِفرجيل

جافيٍة نغمة يف الضابُط صاح
فارَحلوا. األوغاد أيُّها َعنِّي
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الشاعر: صديق ليسداس41 فأجاب

الهائُج الغضُب أباح كيف ُرحماك! اللهم
الشعر؟ إلهِة من ينال أن َسْورته يف الحرب إلِه البْن

املياه؟ ينابيع فوق الُخرض الظالل ينُرش ذا وَمن الجن، عرائس يَُغنِّي إذَْن ذا َمْن

ظاِهِرها، يف تافهة وهي الريفية»، «األناشيد هذه من نشيٍد عن لُرتوى قصًة وإنَّ
رجال عند ِفرجيل به ُقوبل الذي اإلكبار هذا تُعلل ألنها األدب تاريخ يف ة هامَّ ولكنها
طفٍل عن غامضة روايًة النشيد هذا يف الشاعر روى فقد الوسطى؛ العصور يف الكنيسة
أنَّ عىل املسيح. لقدوم نبوءة بأنها املسيحيون ها ففرسَّ األرض، يف السالم فينُرش يُولد
الشاعر د يُمهِّ أدبي تدريٍب سوى تُكن لم وطالوة، حالوٍة من بلغت مهما الريفية األشعار
— كتب أربعة يف وتقع — الحقول»42 «أشعار وهي: الثانية أشعاره ملجموعة به نفسه
يحُرث حني الفالح أنشودة هي وخصائصه؛ صفاته بكل الطبيعة ِشعر هي األراجيز هذه
األدب وحامي أوغسطس وزير «ميسناس»43 ولعلَّ املاشية، ويرعى الزرع ويفَلح األرض،
الشاعر مع فاتفق املدينة، إىل الريف هجروا الذين عىل يحِمل أن أراد الذي هو عه، وُمشجِّ
يف نادًرا كتابًا لتَُعدُّ حتى الزراعة، حول كلها تدور الشعر من املجموعة هذه يُنشئ أن
اإلنجليزي الشاعر ترجمها وقد الفاكهة. وأشجار والزيتون الكرم زراعة الزراعة، أصول
يف باألصل يظفر لم ِلمن عوض َخري هو جميًال شعًرا اإلنجليزية إىل «دَريِْدْن»44 العظيم

القصائد: هذه من مثاًال وهاك التينيته.

الورق، َد وَجدَّ الغاَب فَزيَّن الربيُع جاء
البذور، تستقبل األرض أرحاُم وتفتََّحت

ليَدُفَق عليائه من اآللهة كبري عندئٍذ فهبط
ُمثمًرا رذاذًا الَفِتيَّة عروسه يف
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أعضاءَها، أعضاؤه وخالَطْت
ُمتزاِحمة، أعشاٌب هللا رعاية يف وازدهرت كريًما، عصريًا النَّبِْت صغار م فطعَّ

امُلنعِزل الغاب تؤمُّ املِرحة األطيار وأخذت
والغَزل. الُحبِّ ألوان يُعيد — الطبيعة تْه َمسَّ وقد — الحيواُن وأَخذَ

يف تقع وهي «اإلنيادة».45 الُكربى َملحمتَه الشاعر أَنَْشَد الحقول» «أشعار وبعد
يقصُّ وفيها لهومريوس، األوذيسية ِمثال عىل منها األوىل الستة أُنِشئت كتابًا، عرش اثني

إينياس دمر وقد طروادة، مدينته اإلغريق ر دمَّ أن بعد إينياس بطِله ُمغامرات الشاعر
سيأتي ا ممَّ «ديدو» ملكتها وبني بينه حبٍّ من كان ما وكان قرطاجنة، عىل أسفاره يف
الُكتُب الستة أما الخلد. جنة يف أنشيز أبيه بروِح ليلتقي فيل السُّ العاَلم وزار بعُد، ِذكره
التي الحروب حول كلُّها تدور أنها يف اإللياذة غرار عىل جاءت فقد امللحمة من األخرى
وهي — حاِكمها يكون أن اآللهة له أرادت مملكٍة عىل سلطانه ليبسط إينياس شنَّها
د يُمجِّ وأن العزيز، وطنه نحو يؤدِّيه واجبًا تكون أن باإلنيادة ِفرجيل أراد وقد — إيطاليا
مرتبة من قريبًا البرش مستوى عن بعيًدا أوغسطس أليس أوغسطس؛ إمرباطوره بها
الجمال هذا عىل أوغسطس دام وما مقدَّسة، إلهية أُرسة سليَل يكون أن بدَّ ال إذن اآللهة؟
يكون أن بدَّ ال األول؟ وأصله األكرب جدَّه يكون أن عىس ذا فَمن وَخْلقه، تكوينه يف الفاتن
التي «أثينا» ضدَّ طروادة أيَّْدت قد كانت وفينوس الجمال، إلهة «فينوس» سليل األمري
أهل أن َريب فال وإذن الشعبنَي؛ بني نِشب الذي القديم القتال ذلك يف اليونان نارصت
«اإلنيادة»، ملحمته ِفرجيل عليه أقام الذي األساس هو هذا الرومان. أسالف هم طروادة
أبناءهم َفينِْسلُوا روما إىل أرضهم يُغادروا أن الُقدامى الطرواديِّني لهؤالء تمَّ كيف ولكن
شبابه إبان اتَّصل قد — عريقة طروادية أرسة من وهو — «أنِْشيز»46 إنَّ الرومان؟
أتباع مع روما إىل رحل الذي وهو «إينياس»،47 بينهما االتصاُل فأثمر بفينوس؛ وجماله

العظيم. ألوغسطس أكرب ا َجدٍّ الجليل اإللهي األمري هذا فكان وأشياء،

.Aeneid 45

.Anchises 46

.Aeneas 47
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إىل بها تَقدَّم مدٍح قصيدة اإلنيادة لنفسك ْرَت َصوَّ لو الشاعر حقِّ يف وتُخطئ
ضُخَمت قد عندئٍذ كان ِفرجيل ألنَّ أنشد، ما عىل حسنًا جزاءً منه ليَلقى اإلمرباطور
فيه يُشيد جميًال بسيًطا شعًرا ِفرجيل أنشدها وإنما اإلمرباطور، عىل تأثريُه وَقوَي ثروته
قْرض من فرغ حني أنه األمر يف والعجيب أقل. وال أكثَر ال قارئه ويُمتِّع الرومان، بمجد
ال أعواًما لِبَث بحيث ِشعره قيمة يف الشكِّ من كان ُقْل أو والخجل، الحياء أخذَه َملحمته
د، يتوعَّ ثُم يَِعُد أخذ ثم يرجو ثُم يرجو اإلمرباطور وأخذ أوغسطس، عىل قصيدته يعِرض
امللحمة يقرأ وهو ِفرجيل أنَّ يُروى ما لطيف ومن أنشد. ما عىل الشاعر أَْطَلَعُه حتى
يف ورد حني اإلمرباطورة قلب يف أثَّر قد أوكتافيا48 اإلمرباطورة وزوجته اإلمرباطور أمام
يف قال ولقد ة، ومشقَّ ُعْرسٍ بعد إال منه تُِفْق لم إغماء يف فسقطْت ابنها، ِذكر القصيدة

شاعر: ذاك إذ اإلنيادة

اليونان! أيها وأمِسكوا الرومان، ُكتَّاَب يا أذِعنوا
هومريوس. ِشعر منه أين بِشعٍر لينطق الرجل هذا إنَّ

ساِرق بأنه اد النقَّ نْقُد ثائرته وأثار شديًدا، نقًصا قصيدته يف أحسَّ «ِفرجيل» لكن
حيث الصغرى وآسيا اليونان أرض إىل روما يهُجر أن م فصمَّ هومريوس، عىل سطا
يف وهو لكنه الرضير، لسَلِفه أثٍَر كل عنها ويزيل أْشعاره يَْصُقُل سنواٍت ثالث يقيم
وفعًال َمسريه، يف الشاعر يرافق أْن أوغسطس وألحَّ أثينا، يف أوغسطس قابل طريقه
الثالث عامه يف ومات ى الُحمَّ فأصابتُْه الشمس حرارة لفحتُْه وهنالك ميغارا،49 إىل صِحبَُه

والخمسني.
وإلهام، َوْحي لهم وكان فيهم اإلنسان خيال صدق لو ولكن بًرشا؛ إال الشعراء ليس
«ديدو»50 لسان عىل ملحمته يف أَْجراها عبارة من خريًا ِفرجيل بها نَِصف عبارًة وجْدنا َلما
ُخالصة وهاك عروقه.» يف تجري اآللهة دماء أنَّ أؤمن «إني «إينياس»: لحبيبها تقولها

الجليل. األدبي األثر لهذا

.Octavia 48

.Megara 49

.Dido 50
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قرطاجنة عىل الطروادي إينياس وفد كيف (1-2)
صور.51 من النازحون املهاجرون بناها التي القديمُة املدينة تلك قرطاجنُة،

التَّيَْربْ وَمصبَّ إيطاليا تُواِجه
بمالها، الغنية املدينة تلك العباب؛ عْرب َمبْعدٍة، عىل

قتالها َحومات يف امِلْقَداَمُة
البلدان سائر عىل «جونو»52 لتْها فضَّ قد

القدُر، شاء إن ُخطًة، لها ورسَمْت
العاملني، سيِّدة منها تجعَل أن

طروادة، أَنْسال من قبيًال أن «جونو» علمْت ولكن
ِقالعها، «ُصور» أرض من يَُدكَّ أن له ُكِتَب

الظافرين، ازدهاء يف يخطو ثم سلطانًا، األرض فوق وينُرش
القَدر! ُحْكُم جرى بهذا وَدمارها. َحتَْفها ليبيا أرض ويُوِرد

قتاٍل من مىض ما واستعادت جونو، لذلك فارتاَعْت
أحبابها، وهم اليونان، أجل من طروادة عند وطيُسه َحِمي

…
َمنيًعا، ا َسدٍّ الالتني أرض إىل الطريق يف تكون أن اإللهُة فجاهدت

اإلغريق، سيف من جلوُدهم َسِلَمْت الذين الطرواديِّني أولئك دون فتُحول
الِبحار. ألهوال َفتَُعرُِّضُهْم أخيل، ُعنِْف ومن

وأعواًما، أعواًما الطرواديون لِبث وهكذا
القَدر؛ َمهبِّ يف هائمني البحار خالل يُجوُسون
الرومان! شعَب ليُنشئوا كابَدوه ُجهٍد من له فيا

من بسُفِنهم يُقِلعون — وأتباعه إينياس — الهاربون الطرواديُّون هؤالء يَكْد لم
عليهم تُصبَّ وأن عنادها يف تميض أن جونو ْت أرصَّ حتى طويل، تجوال بعد صقلية

إىل الفينيقيِّني بعض هاَجر ُصور مدينة ومن الشام، بشاطئ الفينيقيني مدينتا وَصيًدا صور Tyre 51

قرطاجنة. بنَوا حيث الحالية تونس جوار
.Juno 52

222



الروماني األدب

امُلوِحش، امُلخيف ُجبِِّه يف به والتقْت الرياح، ملك «أيوَلْس»53 إىل فوِرها من فذهبت ِنقمتها؛
املاء. أغوار إىل املناكيد بأولئك تذهب هوجاء عاصفًة يُثري أن إليه َلْت وتوسَّ

الجبل، َجنَْب به ورضب ُرمحه َد فسدَّ
اندفعْت. الَوغى أرض إىل الفرساُن كأنها رياح وانبثقْت فأوغل،

اجتياًحا، األرض تجتاح الطعن مكان من خرَجْت
األعماق؛ أعمق إىل فنفذْت اليَمِّ عىل ْت وانقضَّ

جنوب، من وريٍح رشٍق من بريٍح َها ترجُّ
زحَفها، طِّ الشَّ نحو امُلخيفة األمواج وأخذت
الحبال، ورصير الرجال صياُح الجوَّ فمأل

الناظرين أعني عن الغماُم َحجب ما ورسعان
النهار، وضوء السماء ُزرقَة

محزون. قاتم ليٌل البحر صدر عىل وجثم
خاطفات، الربق من ملحاٍت عن السماء ِت انَْشقَّ ثم
قريب. بَموٍت البحر ُروَّاد وأنذرت بضوئها فلمعت

يلبث ال «نبتون»54 ولكنَّ الهوجاء، العواصف تلك يف حتوفهم الراِحلني بعض ويَْلقى
لها يأذن أن ُدون بالبحر عصفْت التي الرياح تلك عىل بالالئمة وينحو الريح، يُْسِكَت أن
من بنجوٍة ليبيا شاطئ عىل رسا فيما َرَسْت قد إينياس سفينة وكانت البحار. ربُّ وهو
وهي — إينياس حاميُة اإللهة حيث األثري؛ أجواز إىل بأحداثها امَللحمة تَنتِقل وهنا الخطر.
يف صبٍّا الشكاة وتصبُّ ابنها، عىل حزنًا الغزير الدمع عينَيها من تسُكب أوْت قد — فينوس
وخطوب: أهواٍل من ورجاله إينياس عىل «جونو» به َقَضت ا ممَّ «جوبرت»55 أبيها مسامع

األبديِّ بُسلطانه يحُكم َمْن يا ربَّاه
امُلخيف، رعِده بقواِصف واألرباب األنايس

.Aeolus 53

.Neptune 54

.Jupiter 55
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إينياس؟ صاحبي أَْغَضبَك فيم
أُوِصَدْت حتى طروادة أهل جناه الذي وما

— الكروب فوادح من عانَوه ما بعد —
وِسعت، بما العريضة نيا الدُّ هذه — وجوههم يف

يَبْلُُغونها؟ ال إيطاليا وبني بينهم فِحيَل
السنني، مجرى يف بأنه جرى قد قضاءك أنَّ اليقني ِعلم َألَْعَلُم إني

، الرُّومانيَّ الزعيم ذلك العشرية تلك ستُنِجب
األمجاد، أسالفه دماء ستُنِْهُضُه الذي

محدود. غري ُحكًما والربَّ البحر فيحُكم

الغيب، عاَلم يف به ُقِيضَ ا عمَّ لها يكِشف بأن ُحزنها فينوس عن جوبرت ي َفيَُرسِّ
من وسيَخلُُفه الالتني أرض يف ُملَكه سيُنشئ إينياس فابنها يتغريَّ لم قضاءه أن لها ويؤكِّد
«الفينوم»57 أبيه حارضة من ُملِكه مقرَّ وينُقل مجُده فيعلو «أسكانيوس»،56 ابنه بعده
يُنشئ أن قبل لونجا ألبا عىل قروٍن ثالثة تمىض ثم لونجا»،58 «ألبا هو جديد مكاٍن إىل

جوبرت: قال روما، مدينة — الطرواديني سليل — «روميلوس»59

الرومان، عشرية عىل اسَمُه روميلوس وسيُْطِلُق
حدوًدا؛ أو قيوًدا لُسلطانهم أضع ولن
األطراف، تحدُّه ال ُمْلًكا واهبُهم فإني

والسماء، األرض بأرجاء اليوم تستبدُّ التي جونو وستخشاهم
«جوق» جانب إىل وتِقف شعورها، فيتبدَُّل

البرش. ساَدُة وُهْم تحميهم حارسًة الرومان دون من

بنبوءٍة حديثه ويختم اليونان، عىل الرومان يُحرزه بالنرص فيتنبَّأ جوبرت ويميض
رحلته، أنباء تروي إينياس إىل القصة تعود ثم الرومان، أصالب من القيارصة قدوم عن

.Ascanius 56

.Lavinium 57

.Alba Longa 58

.Romulus 59
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تنكَّرت وقد اإللهة، ه بأمِّ فيلتقي إفريقية شاطئ من مقربٍة عىل األرض يجوب ذا هو فها
واسمها «صور»، ملكة تحكُمها أرض يف يُجوب إنما أنه وتُنبئه صائدة فتاٍة هيئة يف
بزوجها «بيجماليون»60 أخوها مَكر أن بعد فينيقيا يف وطنَها هجرْت وقد «ديدو»،
تُشري ثم قرطاجنة، وهي مُللكها، جديدة حارضًة تبني اآلن وهي به، ففتََك «سيخاوس»
عن الكشف ُقدرة من بها أن له وتزُعم امللكة، قرص نحو سمتَُه يأُخذ أن فتاها عىل فينوس
العطب. من ساملًة الشاطئ بلغت قد إينياس سفينة غري أخرى ُسفنًا أنَّ يُنبئها ما الغيب

الورود، لون من ضياءٌ جيدها عىل فاهتزَّ استدارت، ثم
الفردوس، من أريج كأنَّه بعبري شعِرها خمائل وفاحت

ردائها، حوايش األرض عىل وفاضت
طلعِتها،61 بُحْسِن الفاتنة اإللهة عن فكشفت
هاتًفا: بها يَصيح راجًعا إليها فَقَفل ُه! أمُّ إنها

ابنك؛ حرية فيَم أقساك! ما «إلهتي
باأليدي، نتصاَفح ال ولَِم العجيب؟ التنكُّر بهذا تُْربكينَُه

رصيح؟» بكالٍم بعًضا بعضنا ويُجيب بعٍض من بعضنا فيسَمُع

األبصار، عن تُْخفيه عجيبة بغمامٍة َلتُْه َزمَّ أْن ذاك ابنها قول عىل جوابُها فكان
وَصوََّب امللكة مدينة من — بغمامته ًعا ُمتلفِّ — «أشاتس»62 الويفُّ وصاحبه هو فَدنا
هذه عىل قرطاجنة أهل يغِبط أن إال يَسْعُه فلم يرتقيه، كان نََشٍز من البَرصَ إليها
وملَّا خليته. يف النَّحل كأنهم يُشيِّدون، ُشُغٍل يف ويروحون، يغُدون فُهم الدائبة الحركة
قد طروادة حروَب يرى أن أدَهَشُه األشجار، عرائش بني أُقيم معبٍد من «إينياس» دنا

ويقول: أشاتس زميله إىل فيلتِفت الجدران عىل ُصوِّرت

موضًعا أو موقًعا األرض من — أشاتس أي — تِجد هل
الحزينة؟ طروادة بأنباء يُموج ال

.Pygmalion 60

.sychaeus 61

.Achates 62
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لتغُمُره العاَلم إنَّ جزاءها الشهرُة َلِقيَت قد كذلك هنا ها انظر! «بريام»، هو ذلك
اإلنسان. قلَب لتهزُّ اإلنسان خطوب إنَّ أَال الدموع:

وبالطها ديدو امللكة (2-2)

إينياس؛ لألمري عجيبًا يبدو يشءٍ كلُّ كان بينما
عميقة. دهشٍة يف َمبهوتًا وقف إذ

الجمال؛ فتَّانُة مليكٌة الحَرم إىل برزْت عندئٍذ
الشجعان. البواِسل من حاشية تُحوطها «ديدو» هي

وصاحبه وإينياس ُملكها، شئون ف تُرصِّ عرشها عىل ُمرتبِّعة وهي امللكُة وأخذت
بفريٍق أبرصا حني الدهشة منهما بلَغْت وكم يَختفيان. ردائهما يف وهما يرُقبانها أشاتس
األحياء، بني وجودهم من يئسا قد وكانا امللكة، مجلس من يدنون الرحلة يف أصحابهما من
امللكة إىل يرضعون السفني بهم تحطََّمت الذين الرِّفاق أولئك يسمعان ذان هما وها
كريًما: جوابًا رضاعِتهم عىل ديدو فتُجيب إينياس، رجال وهم لقاءهم تُْكِرَم أن «ديدو»

تحزنوا! فال الهمَّ وانُْفُضوا الَخوف قلوبكم عن أزيحوا أال
إينياس؟ عشريُة وما طروادُة، ما يدري ال الذي فمن

القتال؟ واشتعال الرجال وأعمال الرجال يعِرف ال الذي من
البعيد. الحدَّ هذا البالدة من تبلُغ لم الفينيقيني نحن نفوسنا إنَّ كال،

الربِّ إىل فهاتوا مدينتكم، — أُِقيُمها التي — املدينة هذه إنَّ
ُصور وأهل طروادة أهل إنَّ سفينكم،

الهوى؛ تعِرف مليكة ديدو يف سيجدون
ُفْلَكُكم دفَعْت التي الريُح دَفَعِت لو وِدْدُت أواه!

بالطي! به اْزَداَن لكان إذن إينياس، أمريَُكم
نفسه عن البطل فكشف إينياس، عن ليبحثوا ُرُسَلها تُنِْفذَ أن وْشك عىل ديدو وكانت

لتُخِفيَُه. ه تلُفُّ كانت التي العجيبة الغمامة تلك من بخروجه
الحضور وفاجأ الخطاب، للمليكة ه وجَّ وهكذا
ذا؛ أنا ها «انظري! السامعون: فبُِهَت بحديثه

يديك. بني ماثٌل إينياس ذا أنا ها تبَحثني. عنه الذي الرجل أنا
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ليبية. أمواج من َسِلم الذي طروادة سليل أنا
طروادة، نحو الرحمة وحَدك أحَسْسِت َمْن يا أنت موالتي!

القاسية، امِلحنة يف عليها فأْشَفْقِت
والدار، البلَد تُقاسِميننا ذي أنت وها

فوق بل مقدورنا، فوق فذلك الوفاق، الجزاءَ فضلك عىل نَْجِزيك َألَْن ديدو! امللكة أيَّتُها
أجمع. العاَلم أنحاء يف «داردانوس» قبيلة مقدور

الخري، يرُقب من األرباب بني هنالك كان فإن
فليَْجِزِك إذن صحيح، وجوٌد بالحقِّ للشعور كان وإن قائًما، العدل ميزان كان وإن

الجزاء. خريَ َفَعْلِت ا عمَّ اآللهة
ثيني؛ حدِّ أَنَْجبَِك؟ قد سعيد عٍرص أيُّ

الجمال؟ رائعَة نََسلُوِك الذين األسالُف أولئك َمن
ُمنحِدرة، الِوهاد نحو الجبال ظالل دامت وما داِفقة، البحر نحو املاء جداول دامت ما

أفالَكها، ترعى السماء دامت وما
وُمَكرًِّما؛ مادًحا ديدو بِذكر نابًضا قلبي فسيظلُّ

وعرضها.» البالد طول يف كنُت أينما
ترى أن األمر بادئ ديدو فُدِهَشت

خطوب: من القي كم فكَّرت ثُم األمري، ذاك
اْقتََفاك منكود حظٍّ أي اإللهة، وَلَدتَك من يا «أنت

قوة أي بالخطر؟ امَلحفوفة مغامراتك يف
امُلوِحش؟ الشاطئ هذا إىل بك َدَفَعْت

فينوس وَلَدته الذي ذاك إينياس ِبَعينه هو أأنت
أبًا؟» له الدارديُّ أنشيز وكان

تبُسط ثم ألبيها، قديم صديٍق من الطرواديني عن َسِمعته قد كانت ما امللكة وتروي
ورفاقه. إلينياس الحَسن واللقاء الكريم بالعطاء يَدها

تلك بني ديدو نهضت قائم الحفل وبينا فاخرة، مأدبًة امللكة أقامت أن وحدث
نزلت التي األخرية الكارثة قصة يقصَّ أن َضيفها إىل وطلبت الساطعة، الزاهية األنوار

سنني. سبع فيه أنفق الذي تجواله عن يروي وأن بطروادة،
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طروادة سقوط (3-2)

— مليكتي أي — ذلك اللسان؛ يُْخرُس ُحْزن
أروي أن تطلبني أَُجدِّده؛ أن أَمْرتِني ما
ُسلطانَها، طروادة من اإلغريق َدكَّ كيف

وصُفها، ما األليمُة املشاهُد وتلك
كهذه قصة أيف عظيًما، َدْوًرا فيها ألعب أن يل وكان

من أحٌد يستطيع هل بل «الدولونيني»،64 من أو «املريميديني»63 من جندي يستطيع
الدموع؟ سفح عن يُمسك أن القلب القايس «يوليسيس» رجال

يَْغَشاها، السماء إىل يُسارع الرطيب الليل ذا هو ها
الجفون، بإطباق تُشري الزواهري واألنجم

َمشغوفًة، بأحزاننا كنِت إن ولكن
خطوب، من بطروادة حلَّ ما آلِخر ُخالصة وأرْدِت

الذِّكرى، أليم من النفس به ترتجُّ ما فرغم
األىس، من النفس يُذيب ما ورغم

تطلبني. ما لك سأروي

امُلحاربون جوِفِه يف انتقل الذي الخشبي الحصان خدعة رشح يف إينياس ويأخذ
واشتعال الدماء سفك عن ويروى الدمار، عليها ُكِتب التي طروادة مدينة إىل اإلغريق
كيف يروي وهو إينياس ويتذكَّر النفوس، يف الرُّعب بعثَِت التي األخرية الليلة يف النريان
دمائها يف تتقلَّب جثًة هيكتور أخاه فيه شِهد ُمخيف ُحلٍم أثر عىل فزًعا نُعاِسه من نهض

عربته: إىل مشدودًة بها يجري أخيل أخذ حني الرُّغام يف وتتمرَّغ

وعلوُت نعايس، من نفيس أنهضُت
تُنِْصتان، أذنيَّ وأرهفُت سطَحها، الدار من
هوجاء، جنونيٌة عاصفٌة الناَر تَنُْرشُ فكما

أخيل. جند :Myrmidons 63

اإلغريق. جند من فرقة :Dolopians 64
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بلقًعا، الحقَل وترتك التهاًما، الحصاد فتَلتِهم
الجبل، أعىل من املاء اُق دفَّ سيٌل ينحطُّ كما أو
البهيج الزرع يُْغِرق ثم إغراًقا، الحقول َفيُْغِرُق

كدًحا، إعداده يف الثِّريُة كدَحت الذي
ويكتسِحه؛ الغاَب فيقتِلع ينساب ثم

حدث، بما عاِلٍم غري الراعي فيهبُّ هذا يحُدث كما
َمبعدٍة، عىل فرقعًة سِمع وقد يهبُّ

عالية؛ صخرٍة رأس عىل مشدوًها فيِقف
اإلغريق، خدعُة وافتضحت النازلُة، ونزَلِت كنُت هكذا

بلهيبها، تقوَّضْت داٌر هنا فها
«سجيوم»،65 أمواه عىل النار وَهُج وانعكس

األبواق، ونفخت الرجال وصاح
شهوًة أحرَّها فما ُحسامي وامتَشقُت جنوني َفُجنَّ

… القالع إىل الرفاق مع تخفَّ وأن الرجال من حفنًة تجَمع أن
الجنون، وَمسُّ خط السُّ ثورُة عزمي واستحثَّ

السالح. تحت نموت أن جميٌل أنه النفس ثتني وحدَّ
رسول وجاء شيئًا. املدينة عن يُغني ال عبثًا كان األعداء مقاومة يف جهٍد كلَّ لكن

يشء. كلُّ ضاع قد أن إينياس يُنبئ
∗∗∗

حتِفها يوم «داردانيا»66 ولقيت
اإلنسان، كفاح دفعها يف يُجدي أن هيهات رهيبة ساعٌة وتلك

«إليوم»67 يف األمر وُقيض الطرواديني، نحن ريُحنا وذََهبَْت
العظيم ذاك ومجُدنا

الدردنيل. ُقرب رأٍس اسم :Sigeum 65

الثاني. طروادة س مؤسِّ دردانوس بالد أي :Dardania 66

.llium 67
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اإلغريق، قبضِة إىل — الجبار ُجوف بعمل — كلُّه ل تحوَّ قد
سادتها. اإلغريق بات — تَستِعر باللهيب وهي — ومدينتنا

وُقِتل «كاساندرا»68 األمريُة ت فأُِرسَ حاِسًما؛ نًرصا طروادة عىل اإلغريق انترص وهكذا
الكهل أباه إينياس فيحمل بالِفرار؛ إينياس لتأُمر «فينوس» وتظهر «بريام»، الشيخ امللك
«كروزا»70 زوَجتَُه لكن «إيولْس»،69 ابنه ويتبعه املدينة: أسوار من ليُخرجه عاتقه عىل
جثًَّة ألفاها دها يتفقَّ إينياس عاد ما إذا حتى به، تلَحق فال امُلضطربة املدينة يف تِضلُّ

هامدة.

إينياس ُمغامرات (4-2)

بلٍد إىل طريقه يف وهو ُمغامراته قصة الحضور وسائر للملكة يروي أن إينياس عىل بِقَي
لكن تراقيا، بَلغ حتى به وأبحر أسطوًال لنفسه ابتنى فقد موطنه؛ يكون أن القَدر له أراد
األرض «تلك فيغادر يُرسع أن إيَّاه ُمنذرًة حوَله رفرفْت املقتول «بوليدورس»71 روح
عليهم فأشارت «ديلوس»72 أدركوا حتى السفر وصحبُه هو وواصل هاربًا؛ القاسية»
كريت، إىل وقصدوا الَفهم عنها فأخطئوا األوىل»، هم «أُمِّ عن للبحث يرحلوا أن أبولو راعية
ى يُسمَّ بلد وهي الغرب، ناحية تقع املنشودة غايتهم أنَّ رؤياه يف إينياس أُنِبئَ وهنالك
«أكتيوم».73 يف سفينه وأرىس اليونان، لبالد الغربي الشاطئ عن إينياس فأقلع إيطاليا،
«هكتور» بأرملة التقى حيث «بوثروتوم»74 يف لريسو أقلع ثم لأللعاب، حفًال أقام حيث

«هلنيوس».75 من تزوَّجت قد كانت التي — أندروماك —

.Cassandra 68

.Iolus 69

.Creusa 70

بريام. أبناء أحد :Polydorus 71

إيجه. بحر جُزر إحدى :Delos 72

.Actium 73

.Buthrotum 74

.Helenus 75
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له أراد هكذا إيطاليا. من الغربي الشاطئ هو املقصود وطنه أنَّ إينياس أنبأ الذي
الرحال: يشدَّ أن يِجب هنالك وإىل القَدر،

القالع، أجنحة فنْرشنا املسري يف وأخذنا
قانيًا أحمر الفجر علينا طلع قد أوالء نحن ها

الفرار؛ إىل السماء أنُجم وعمدت
الضباب، يكُسوها تالًال بُعٍد عىل فرأينا

الوطيء، اإليطايل الساحل رأينا إذ
«إيطاليا»! صاح من أول «أشاتس» فكان

بهيج، مَرح يف رجايل «إيطاليا» صيحته فردَّد —
توََّجُه، وباإلكليل عظيمة بكأٍس «أنشيز» أبي جاء ثم —

باآللهة ونادى الخمر بصايف ومأله
اآللهة! أيتها العالية: السفينة مؤخرة يف موقفه ِمن

والعاصفة، الصحو يف والبحر الرب سادة يا
أنفاسكم. ولتُصاِحبنا السبيل لنا عبِّدوا

مرُّوا هنالك الخطر، املضيق وعَربوا صقلية، تجاه رساًعا السفن بهم انطلقت وهكذا
الوضع هذا يف يلبَث لم لكن الجحيم، كأنه اللَّهب منه ج يتوهَّ الذي إتنة بربكان ساِلمني
امُلضني العناء من لسلسلٍة فخلََّفه إلينياس سنٍد خري وهو «أنشيز»، قىض أن الرحلة من

رحلته. من بِقَي وما ته، قصَّ رواية عن إينياس سَكَت وهنا امُلميت. والشقاء

ديدو مأساة (5-2)

لها فنفَضْت «أنَّا».76 أختها عن ِكتمانَه تستِطع ولم ديدو، قلب يف الحبِّ نار اشتعلت
الِحلف أوارص تعِقد أن أختها لها فرأت ملتهبة، عاطفٍة من فؤادها يف يضطِرم ما بعض
ما التي جونو فإنَّ جديد؛ عنرص ة القصَّ إىل يُضاف وهنا والطرواديني، قرطاجنة بني
تنُسج اآلن رشعِت قد الجديد الوطَن بلوِغهم دون وتُحول وأتباعه إينياس تُعوق برحْت

.Auna 76
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التي إيطاليا وهي رحلته، من املنشودة غايته عن ينثني حتى إينياس لعدوِّها أحبولًة
وإينياس، ديدو امللكة فخرجت بعده؛ من وألحفاده له جديًدا وطنًا لتكون هللا اختارها
واسودَّ وجُهها، َم تَجهَّ أن تلبَْث لم السماء لكنَّ للصيد، رحلة يف واألتباع الحاشية وبعض
الطريق إينياس وحبيبها بامللكة فانقطع رعُدها، وقصف برُقها وملَع أديمها، بالسحاب
أفىض امُلنعِزل البعيد املكان ذاك يف وهنالك فيه، يحتِميان مخبأٍ إىل وأََويا الرفاق سائر عن
الطروادي للبطل عروًسا الحني ذلك منذ نفَسها ديدو وَعدَّْت أفىض، بما حبيبه إىل الحبيب
«آيارباس»77 قلب يف الغرية ثارت حتى الجديد الُحب هذا الناس يف ذاع فما إينياس؟
يدعوه جوبرت ربِّه إىل الرضاعة أكفَّ فرفع زواجها، وأراد ديدو، أحبَّ ليبي أمري وهو
يَشدَّ أن إينياس يأُمر رسوًال عطارد وبَعَث جوبرت لدعائه فاستجاب ِمحنته، يف الَعون
مع ودبَّر برحيله، ديدو يُنبئ أن إينياس يملك فلم املوعود؛ وطنه إيطاليا إىل رحاله

الكتمان. طيِّ يف الفلك بهم تُقِلع أن حيه مالَّ
وراء من تجرى باملكيدة ديدو ت أحسَّ لقد ينخِدع، أن للحبيب يمكن هل لكن
قلبها، باللَّوعة والتهب جنونها فجنَّ تُوَضع، وخطط تَُعدُّ ُسفن عن األنباء وجاءتها ستار،

إينياس: فاجأت حتى املدينة خالل تجوس هائمة وجهها عىل واندفعت

الستار، ُخبثَِك عىل تُسِدل أن خائُن يا رجوَت هكذا
وكتمان، صمٍت يف بالدي عن تُْقِلع وأن

أْقَعَدَك، الحبُّ فال يشء؟ السفر عن أَثْناك َهالَّ
املحتوم؟ قضائها من بديدو رحمٌة وال األمس، عهود وال
الدموع، هاتيك نََشْدتَُك إينياس؟ يا بالفرار تَلوذُ أِمنيِّ

املنكودة لديدو منك يَبَْق فلم — بها عاَهْدتَني يمينًا نشدتُك
الحب، عناق نشدتك ثم — والدموع يمينك غري

بدأناها، وقد الزواج شعائر نشدتُك
اللقاء، ُحسن من نحوَك أبديُت ما نشدتُك

خرابها من داري عىل تُشِفق أن جمايل، من َك َرسَّ ما نشدتُك بل
اْعتَزْمَت؛ ما تُبَدِّل أن ل أتوسَّ ذا أنا فها ُمتََّسع للدعاء بِقَي فإن

.larbas 77
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وشيوُخها، ليبيا عشائر يَمُقتني بات أجلك من إنه
ونفورا, بُْغًضا الصوريِّني قلوُب وامتألت

أموت؟ حني تاركي أنت — يف الضَّ أيها — ِلَمن ثني حدِّ
أدعوك. اليوم «بالزَّوج» ال «فبالضيف»

إيطاليا يف ثُم فيل السُّ العاَلم إينياسيف (6-2)

ديدو فطعنَْت الرياح، أدراج ذهبَْت بالدها يف يُقيم أن لحبيبها الحبيبة رضاعة لكنَّ
حبيبها. بسيِف نفَسها

إليطاليا الغربي الشاطئ عىل ويرسو املنشود، البلد نحو رحلتَُه إينياس ويستأنف
لريى فىل السُّ العاَلم إىل الرحلة يريد أنه الكاهنة يُنبئ حيث «سيبيل»78 كهف إىل ويُسارع
وقد املوتى منازل إىل مًعا ويهِبطان بيل السَّ تهِديه الكاهنة فتصحبه أنشيز، أباه هنالك

وأشباًحا. أرواًحا امتألت
«سِتْكْس».79 نهر يعُربان حتى فيل السُّ العالم ذلك يبلُغان يكادا ولم

إينياس يتبَُعها الكاهنة تميض ثُم الكئيب، النُّوتي «شارون»80 عبورها عىل ويُْرشف
يلتقي وهنالك املوتى. أشباح من صنوٌف وتغدو فيه تُروح وقنوط، يأٌس كله عاَلٍم خالل
الَرشَر تقَدحان عينَيها فريى ديدو، املِلكة ويُقابل طروادة أبطال من بكثريين إينياس
ُكتب قد بما أبوه فيُنبئه أباه إينياس يجد حيث «اليزيوم»81 يبلُغان ثم وغيًظا، مقتًا

وفخار. مجٍد من لساللته

إيطاليا إينياسيف حروب (7-2)

الدماء، فيه تُراق عنيف قتاٌل إلينياس «سيبيل» بها تنبَّأت التي النبوءات بني وكان
آِمنًا، التيرب نهر إينياس بَلغ ا فلمَّ األخطار. أفدح الطرواديون يالقي أجلها من وعروس

.Siby 78

.Styx 79

.Charon 80

.Elysium 81
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يُزوِّجه أن إينياس وعد الذي «التينوس»82 اإلقليم ذلك َمِلك من الرِّضا موقع ذلك وقع
عروَسه «الفينيا» يَعتِرب كان «تورنوس»84 هو آَخر َملًكا لكن «الفينيا»،83 األمرية ابنته
ذلك إىل أِضْف إلينياس، يُزوِّجها أن أبوها قطَعُه الذي الوعد ذلك نفسه فأثار امُلرتَقبَة،
السعيد الحظِّ لهذا غضبْت — العداء إينياس تُناِصُب التي وهي — «جونو» اإللهة أنَّ
القتال نار ليُشعل االنتقام شيطان فيل السُّ العاَلم من فنادت وأرسعت إينياس، يُصادف
أهل ب تأهَّ وهكذا دونه، حائًال تقف حتى املوعود الزواج هذا من الوالدة امللكة ر ويُنفِّ

الوقوع. وشيك لرصاٍع القديمة إيطاليا
ظهره عىل يُبِحر أن إينياس عىل «تيرب»85 النهر إله أشار الخطري املوقف هذا ويف
مدينة — ُملكه عاصمة وكانت عدوِّه، عىل فيُحالفه «إفاندر»86 امَللك موطن حتى
امَلِلك ذلك وحاَلَفه بعد. فيما روما عليه أُنشئت الذي املوضع يف قائمًة — «بالنتيوم»87
حربيًة ًة ُعدَّ — ادين والحدَّ النار إله — «َفْلكان»88 له صنَع كما وأصدقاؤه، وأتباُعه

«فينوس». بُصنعها أوصتْه
— إينياس غياب — غيابه فرصة — وُمنافسه إينياس عدوُّ — «تورنوس» وانتهز
«باالس»89 ُصحبته ويف إينياس عاد وأخريًا الطرواديني. جنوده وحاَرصَ ُمعسكره عن
هذا، بباالس تورنوس فتََك حتى يبدأ يَكْد لم القتال لكن — إفانْدر حليِفِه ابن وهو —
من عدًدا أعدائه صفوف من فَقتَل الرصيع، لصديقه انتقاًما جبارة ثورًة إينياس وثار
وهبَها قد أبوها كان «كاِمال»90 تُدعى فارسة امرأٌة «تورنوس» مؤيدي من وكان األبطال،
ماهرة ُمحاربًة منها جعلت نشأًة الغابات يف فنشأت «ديانا»،91 الصيد إللهة قربانًا
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األنظار تستوِقف القتال يف مهارًة وأتباعها الفارسة هذه فأبدت بعدوِّها؛ الفتْك شديدة
قاتلة. برضبة األمر آِخر أُصيبت لكنها

يبُسم الحظ وبدأ عزيمته خارت حتى الفارسة هذه موت نبأ تورنوس يبلُغ يكد ولم
إذا القتال حرِّ يف هما وبينما حامية. ُمبارزة يف تورنوس وعدوُّه هو والتقى إلينياس،
قذف عن ويعجز والوعي اليقظة منه تُذهب النوم من عجيبة موجة تغشاه بتورنوس
باردة فريسًة ووقع القَدر أرداه وهكذا عدوَّه. بها ليرضب رفَعها التي الضخمة الصخرة
إينياس وأنشأ النرص. له وتمَّ طريًحا، األرض عىل فأهواه الرُّمح فيه أعمل الذي إلينياس
نشأت املدينة تلك وَحْول «روما» مدينة وهي األساطري بِذكرها ذهبت مدينة لنفسه

بعد. فيما نشأتها عن تُروى التي األساطري

الرُّومان عند والغنائي والفلسفي املرسحي الشعر (3)

املرسحية يف كانوا ولكنهم ألوانها، اختالف عىل األدب صور كلَّ اليونان عن الرومان أخذَ
رواياٌت هي وكأنما الالتينية الروايات جاءت حيث تقليًدا، وأكثَر اليونان عىل اعتماًدا أشدَّ
ُكتَّاب أنَّ األدب تاريخ يف النظر يستوقف ومما والتبديل. التعديل من يشءٌ فيها يونانية
الُكتَّاب سائر من أكثر كانوا — النوابغ أعالَمهم ذلك من نستثني وال — املرسحية الرواية
فهذان األدب؛ من النوع هذا يف األدبية الرسقة أُبيحت كأنما السابقني، إنتاج من استعارًة
كتَّاُب وهؤالء كثريًا، شيئًا األقَدِمني من استعاروا قد وُمعارصوهما وشيكسبري موليريُ
وُمنكرين تارًة النقل بهذا ُمعِرتفني بعض، عن بعضهم ينُقل الحديثة األُمم يف املرسحية

طوًرا. له
(الكوميديا) امَللهاة أصحاب من اثنان الالتينية، املرسحية كتاب من نذُكر من وأول
امللهاة بلغِت كم نُقرِّر أن علينا العسري من أنه ولو و«ِتِرنْْس».93 «بلُوتَْس»92 هما:
النظَّارة، عند الضحك إثارة يف التوفيق من — رومانية أو كانت يونانيًة — القديمة
تصطبغ حني ة وبخاصَّ — الفكاهة ألنَّ عندئٍذ؛ الحياة تصوير يف صادقًة كانت وكم
مهما — الحديث القارئ تَحَسِب فال يفنى؛ ما رسعان أدبي أثر — ُمعني َمحيل بَلوٍن
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«بلُوتَْس» فكاهة يَستمرئ أن عىل بقاِدٍر — وُعمق دقة من القديمة لآلداب دراسته بلغْت
اليونانية، امَللهاة من آرائه من كثريًا «بلوتس» أخذ جوانبه. لها تهتزَّ حتى و«ِتِرنْْس»
الزمن، يُد َدتُْه بَدَّ قد املالهي هذه من كثريٌ وكان ، أخصَّ وجٍه عىل «ِمنانْدر» مالهي وِمن
املرسحية كتَّاب كان وملَّا منها. يشءٍ عىل استعار وما كتَب بما وأظَهَرنا «بلوتس» فجاء
من قصَصهم أخذوا — واإلنجليز واإليطاليون منهم الفرنسيون — بعد فيما األوروبيون

وحَدها. األدبية آثاره ِمن بها ليظفر يكن لم ُشهرًة اكتسب فقد الالتيني، الكاتب هذا
ولكنه روًحا، اليونان إىل وأقرب أسلوبًا، منه أصقَل فكان «ِتِرنْْس» بعَده جاء ثم
املوت. نذير األدب يف امُلطَلق والتقليد يخلُق، ولم فقلَّد اليونان، لساَدِته نفسه استعبد
مرسح قلَّدوا فلنئ املرسح؛ أدب يف اإلجادة عن الرومان عجز ملاذا ندري ال إنَّا الحقِّ ويف
عبقرية عن هذه يف كشفوا ولكنَّهم اليوناني، األدب ألوان سائر كذلك قلَّدوا فقد اليونان،
امُلصارعة بحفالت الناس اشتغال إىل راجًعا املرسح أدب يف عجُزهم كان وربما وأصالة،
فماتت املسارح، إىل فيه يختلفون الزمن من كبري ُمتََّسع يُعد لم حتى إليها، وما وامُلبارزة
تهديًدا املرسح تُهدِّد إنها بها الناس واشتغال السينما عن اليوم نقول كما أدبها، ومات
ما أبعُد مأساته لكن «ِسِنكا»، هو الرومان عند فكاِتبُها «الرتاجيدية» املأساة أما ُمخيًفا.
يذُكره ما بقْدر املرسحية بكتابته «سنكا» التاريخ يعرف فال الجودة؛ عن املأساة تكون

«نريون». الرومان لطاغية ُمربِّيًا وأستاذًا الرواقي، املذهب يعتنق فيلسوًفا
عقل وكان اليونان، ِبهْدِي ُمهتديًا الفلسفة إىل ينِزع الروماني العقل كان
ازدواجهما فأنتج عر، والشِّ الفلسفة عنده تزاوَجْت الذي امُللتقى هو «لوكريشس»94
ِخضمِّ يف تُغوص فخمة لقصيدة وإنها األشياء»، طبائع «يف هي أدبية فلسفية قصيدة
أفلحوا الذين القالئل الشعراء من هذه قصيدته يف فلوكريشس األعماق؛ أعمِق إىل الحياة
فيها إنَّ بل امَلنظوم، النَّثر قبيل من قصيدته وليست الشعر، من ثوبًا الفلسفة إلباس يف
الجزالة حيث من وهي كاملة، القصيدة هذه لنا بِقيَت وقد الصحيح، الشعر من لروًحا
لم «لوكريشس» لكن فرجيل، ِشعر إال يُفوقها ال امُلمتاز الالتيني للشعر ِمثال والبالغة
بصالح هؤالء عند موضوعه فال الفحول، الشعراء طائفة من يُخرجه من النقاد من يعدم
أولئك صف يف يوضع أن تُربر بحيث الجمال من وقوافيه أوزانه وال ألفاظه وال للشعر،
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املعري. العالء أبي لُزوميَّات يف العرب اد نقَّ بعض القول ذلك مثل قال كما الشعراء،
قالب يف األبيقوريني لفلسفة بْسط فهو األشياء» طبائع «يف قصيدة يف موضوعه أما
موضوًعا تصلُح ال أنها اد النقَّ هؤالء مع لتَحُكم قصيدته فصول بعض وهاك منظوم،
من مؤلَّف «الكون شبيهه.» عن يحُدث والشبيه يشء، ال من يخُرج ال «اليشء للشعر:
وتكوين وحركاتها الذرَّات رشح يف الشاعر يأُخذ وهكذا تفنى.» ال «املادة وخالء.» ذرَّات
ترجمته فليقرأ «لوكريشس» يف رأيًا بنفسه ن يكوِّ أن قارئنا شاء وإن وفسادها. األجسام

شعره: من مثاًال وهاك «ليونارد» األمريكي للشاعر اإلنجليزية
أبيقور: ُمخاطبًا قال

الدامس الظالم يف رفع من أول يا أنت
السعادة! إىل الطريق بها تُنري ُشعلًة

تاِبُعك، أنا اليونان! فخر يا أنت
فخطوة، خطوًة ُخطاك وسأقتفي

أُحاكيك؛ ولكن أُباريك ال
الجميل؟ التِّمِّ طائَر نُونو السُّ يناِفس وهل

نشأتها: عند األرض خصوبة يف وقال
أشكاًال، الُعشب صنوف نشأتها منذ األرُض أخرَجِت

ووهاُدها، ِنجاُدها ناصعًة فاعشوشبَْت
أخرض، بُسندٍس الزهر حقوُل وازدانت

بعًضا، بعَضه النماء يف يُسابق أْن الشجر وأُلِهَم
والفراء؛ ْعر والشَّ بالرِّيش والحيوان الطري واكتىس

وشجَرها، كألها أنبتت قد النَِّرضة فاألرض
يرعاُه، الحيواَن َجوفها من أخرجت ثم
وألوانًا؛ أشكاًال بعدئٍذ الحيوان وتكاثَر

أُموَمِتها، يف شكَّ ال نا» «أُمُّ — لهذا — فاألرض
طرٍّا. األحياء جاءت فمنها
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سنِّ يف امَلنون قصفته الذي «كاتَلَس»95 هو شابٌّ شاعٌر «لوكريشس» وعارص
بطبيعة ُعِنَي ولكنه األشياء» «طبائع ب مشغوًفا كزميلِه «كاتلس» يكن ولم الثالثني،
نزعات شعره يف فاجتمعت وُكرهه، ُحبِّه عن به ليُعربِّ عواطفه، حول ِشعَره فأدار نفسه،
فهو آنا؛ بها ويَْسُفُل آنًا يُْعليها «ِلزبياه»96 حبيبته يخاطب هو فهذا الفن، وقواعد القلب
من الطبيعة صيحة يصيح إنسانًا فتَحَسبُه القصيد ينُشد التعبري، صادق الشعور صادق
من مثال وهذا وقوافيه. الشعر أوزان يف وُصبَّْت أطراُفها ُشذِّبت صيحة ولكنها األعماق،

شعره:
الحب»: «طيش عنوانها قصيدٍة يف قال

حبيبنْي، لزبيا يا نَِعش تعاَيلْ
العاذلني. الكهول َلوم من اآلذان ولنصمَّ

ُمرشقًة، الشمس ولتخُرج غاربًة ِخدرها يف الشمس لتذهب
العيون، الفاني ضوئها عن فسنُغمض
عميق، نوم يف واحٍد َمخدٍع عىل ونظلُّ

اإلصباح. يعِرف ال رسمديٍّا ليًال نقضيه
أكثر! أريد بل قبلة، ألَف أُقبِّْلك َدعيني

ألًفا األلف إىل سأُضيف األلف، إىل مائة سأُضيف
أخرى. ومائة أخرى ألًفا أريد بل مائة، وعليها

وألوًفا، ألوًفا أُقبلك دعيني
عاِمدين؛ الُقبالت عدد يف ولنُخطئ

عددها. كم عرفنا لو الطالع أنكد فما
لزبيا، يا َقبَّْلتُك كم الحاسدون عرف فإذا

الحاسدين. أعنُي ها ِبَرشِّ أصابتنا
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العهد»: عىل تبق لم التي لزبيا «إىل عنوانها أخرى قصيدة يف وقال

تزُعمني ُحبِّنا أيام لزبيا يا كنِت
اليمني، ِمْلك يل ُكلَّه َقْلبَك أن

تهُجرين، ال ِلمخدعي لزبيا يا وكنِت
تُشاركني، ُجوف إىل دَعوك إْن حتى

إيَّاك، عبادتي عندئٍذ أْخَلَص كان فما
فاجرة وال غامضًة قلبي نار تكن فلم

الخاوية، الصدور يف الجمال جها يؤجِّ كالتي
آباؤهم. األطفاَل يُِحب كما لزبيا يا أحببتُك لكنِّي

زال؛ قد أسفاه وا الخادع الحلم هذا
عينيَّ رأيِت فإْن اآلن، عرْفتُك فقد

تفعالن، كانتا كما تَحدجاِنك تزاالن ما
ُمزدريك، إليك النظر عند حتى أني فاعَلمي

الجنون. من رضبًا ذلك يبدو وقد الساحرة، أيتها نعم،
جمالك، إىل جماًال حر السِّ بصناعة لتُضيفني إنك

أُحبك؛ ولكني أزدريك، وقد أَْقُدُرِك قد
مًعا. وُمحتِقٌر ُمقدٌِّس لك فأنا

الزاهر األوغسطي العرص وهو املسيح، مليالد السابق القرن يف «كاتََلْس» بعد وجاء
القرَّاء بني وأرسعهم صوتًا، الالتني أدباءِ أبَعد «هوراس»97 الالتيني، األدب عصور من

واالقتباس. بالرتجمة إغراء امُلحدثني عند وأكثرهم سريورة،
ثم قليًال، ماًال ذلك من فجَمع الرضائب، ِبجباية اشتغل َعبٍْد أٍب من «هوراس» ُولِد
أن يِجب فال شيئًا؛ لنفسه ِخر يدَّ ال ابنه، تعليم عىل جمع ما ليُنفق روما، إىل بابنه جاء
قليل إالَّ جودته مدى يبلُغ لم ألبيه الجميل عرفان من لونًا الشاعر أناشيد بعض يف تُطاِلع
يصَحبُه كان بل ابنه، تربية يف بماِله ي يُضحِّ أن العطوف الوالد يكن فلم الشعراء؛ من

.Horace 97
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«هوراس» بَلغ ا فلمَّ عليه؛ حرًصا املساء، يف املدرسة من ويصحبُه الصباح، يف املدرسة إىل
وملَّا وشعر. فلسفة من لليونان ما يتعلَّم اليونان إىل أبوه به بعث عرش، التاسع عاَمه
وحارب بروتس، ليُنارص حينًا دراسته الشاعر وقف وقيرص، بروتس بني القتال نِشب
حتى املعركة ُغبار نفسها عن روما تَنْفَض أن إال هو فما «ِفِلبِّي»، معركة يف جانبه إىل
عن الشاعر مرياث أوغسطس وصادر أبوه، مات فقد ُمدقع؛ فقٍر يف نفسه الشاعر يرى
فاستوقف الفراغ؛ أوقات يف الشعر ويقرض ُقوته، ليكَسَب يعمل «هوراس» فظلَّ أبيه،
هذا «ميسناس» يكن ولم «ميسناس»،98 إىل َمه َقدَّ الذي «فرجيل» نظر الجميل شعره
اسُمه أصبح حتى الكثري، بماله الفن يُشجع كان بل فحْسب، ألوغسطس حميًما صديًقا
يف «هوراس» كان ا فلمَّ الفنون. ألصحاب بالعطاء ه كفَّ يبُسط من كلِّ عىل مجاًزا يُطلق
عيٍش يف العمر بقية يُنفق أن له أتاحت مزرعًة ميسناس منَحه والثالثني، الثاني عاِمه

النشيد. إىل بمجهوده فانرصف رغيد،
العنوان، هذا من دْعك ولكن «سخريات»، أسماهما كتابان األدبية آثاره وأول
بل هي، كما الحياة ظروف تؤذيه فال راضيًا، الدنيا عىل يُقبل الكتابنَي هذَين يف فالشاعر

الخيام: عمر كأنه يديه، من تُفِلت أن قبل الُفَرص سوانح منها وينتِهز عبٍّا يَُعبُّها

دعٍة، ويف أمٍن يف عاش لقد
عشتُه.» قد اليوُم «هذا يقول: من

مطريًا؛ أو صحًوا هللا فليجعله وَغِدي
ملكتُه. رسوًرا بهذا يَسلُبني فلن

تُفسده. أن لقوٍَّة هيهات كان قد ما إنَّ

سلوكهم، يف العظماء من خفيفة سخرية يسخر أن يفوته ال الكتابني هذين يف ولكنه
اإلنسان. نقائص ر تصوِّ ألنها الضحك عىل تبعث أمثلًة عرصه حياة من يُسوق وأن

«السخريات» بني ُوسطى حلقة وهي «األناشيد» والثالثني السادسة سنِّ يف كتب ثم
األوىل الثالثة الكتب تُنَرش تكد فلم ونبوغه؛ شهرته مَلوِضع األخرية هذه وإنَّ و«األغاني».
الطليعة إىل بل ال عرصه، شعراء بني األول الصفِّ إىل فوِره من صعد حتى أغانيه من
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فهوراس ُمرتاب؛ ِصدِقه يف يرتاب أو ناقد عليه يُنِكره ال حق فهذا العاملني. شعراء من
سفوح عىل بينهم فوقف الفحول الشعراء ُزمرة به بت رحَّ — أغانيه نَرش أن منذ —
تصطحب أن تريد أال اإلنساني؛ القلب جوانب من جانبًا يُشِبع ألنه ذاك؟ ولَِم أوملب!
منك فينبِسط جبينه أمامك وينبسط فتبتِسم، لك يبتِسم إنسانًا وَروحاتك غدواتك يف
ُمرشقة، احة وضَّ الحياة يُريك من العيش أمور بك ضاقت ما إذا تلتمس ألسَت الجبني؟
ذاك الباكي؟ وجهها عنك وتُخفي امُلرشق وجهها ُدنياك من لك تُظِهر ألحانًا ويُسمعك
عن للتعبري الحاجة يحسُّ قلَّما الحياة يف السعادة يُصيب من إن أغانيه. يف هوراس هو
وهوراس سعيًدا، شاعًرا تِجد أن االتفاق وشوارد امُلصادفة نوادر من كان ولهذا نفسه؛
إهابًا منه سكنا قد والشاعر السعيد ألنَّ الشارد، واالتفاق النادرة املصادفة هذه هو
يُعلِّمك إنه ليقتحم. وينهِزم لينهض، يكبو اإلنسان أن يُعلمك أغانيه يف هوراس إن واحًدا.
قصة لك يقصُّ هو إذ تَواِفُه، إال الهمِّ دواعي من تُشوبها ال بهيجة، سعيدة الحياة أنَّ
يَستطيعها ال ولَِم أستطيعها، ال فِلَم هوراس، استطاعها إِن فتقول: هذه، هي فإذا حياته
هي تنشدها التي الفاضلة املدينة أن لك ليزُعم هوراس إن بل البرش؟ من األلوف ألوف
«عيد أغنية يف إليه استمع الخري؛ َمعني فيك ينضْب ولم العْزم منك صحَّ إن دارك بجوار

امليالد»:
نبات حديقتي ويف سنوات، ِتسع عىل يربو ما عتَّقتُه النبيذ َجيد من قْدٌر «عندي
جبينَك لك أبدى رأسك َشعر به َعقصَت إن لبالب وفيها األكاليل، منه أنُسج البقدونس
امُلقدَّسة الشجر أوراق تُكلِّله — املذبح وإن الفضية، باألواني لتسطع الدار إن اًحا. وضَّ
يُرسعون الدار أهل أوالء هم ها األضاحي، دماء ظهره عىل تَنسِكَب أن َشوق يف لريُقب —
حني لرتُقص النار ألسنة وإن واليافعات. أيفاُعهم ُمختلط حشٍد يف ويندفع وهناك، هنا

«… األكاليل كأنها َحويات َحويات به فتعلو األسود الدُّخان تطوي
يف يُغني تراه فاملوت، الشيخوخة بُدنُوِّ «بوستيومْس» صديقه يُنِذر حني وحتى

قائله: نفس يف الفزع يُثري أن كفيل األغنية موضوع أن مع جأش، ورباطة هدوء
من كأنها ُمرسعات لتميض السنني إنَّ بوْستيوَمْس، أي بوْستيوَمْس،99 أسفاه وا

هاربات. األْرس
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تُحول أو موعدها، َحلَّ إن غُضونَه وجهك عن ر تؤخِّ أن بأِرسها فضائلك تُغني ولن
ال ولكنه ِليُبطئ، املوت تستعِطف قد إنك منه. مفرَّ ال وموت قادمة شيخوخٍة دون
مناَص فال الزارعني، ُفقراء أو امللوك جبابرة من فلنُكن املحتوم؛ قضائه أداء يف يتوانى

ُمبطِّئني. غري الكئيب املوت مجرى عبور من األرض فاكهُة جسومهم أْسَمنَت ملن
من تفرَّ أن شيئًا عنك يُغني لن زبون. حرٍب من تنجَو أن شيئًا عنك يُْغني لن
أن دون الخريف يميض أن شيئًا عنك يُغني ولن اب، الصخَّ األدرياتيك يف البحر أمواج
تيَّاره يف املوت نهر تواِجه أن األمر آِخر بدَّ فال الهوجاء؛ السريوكو رياح بفوادحها تناَلَك

املحتوم. بقضائها امَلنون رصعتْهم من فتُشاهد الواني،
عهدناه الذي الشجر هذا يوًما نُفارق أن بدَّ ال األرض؛ وجه عن نُزول أن يوًما بدَّ ال
من أنبتناه ا ممَّ نصطِحب لن الحنون. الصدر ذوات زوجاِتنا نُغادر وأن السقوف، فوق

القبور. تُظلُّ حزينة وًة َرسْ إال شجٍر
تكن مهما املخزون نبيذنا سيحتَُسون — أبناء خريهم ويا — بعدنا من أبناءنا لكن
األحبار. موائد حالوتَه تشهد لم نبيذًا امُلزخرفة الدار أرض عىل وسيسُكبون األقفال، ُدونه
فنِّ يف أستاذًا كان بل وكفى، الشعر يقرض لم لكنه الشاعر، «هوراس» هو ذلك
األدب يف األثر عميق ِقَرصه عىل وهو الشعر» «فن عنوانه كتابًا فألَّف النظري، الشعر
الناقد الشاعر بفضل فرنسا يف وأثَّر «فيدا»، الشاعر بفضل إيطاليا يف فأثَّر الحديث،

«بوب». بفضل إنجلرتا يف وأثَّر «بوالو»،
خالل تسطع التي فشخصيته الفنان، هوراس عن عظمًة يقلُّ ال الرَُّجل هوراس إنَّ

واحد. آٍن يف ُظرفها ولها وقاُرها لها ُممتعة، طريفٌة أشعاره
شعراء من جماعة — املسيح ميالد قبيل — ِسنيه أُخَريات يف هوراس يُعارص وكان
— قبل ذكرنا كما — هي وإنما َميٍت، عىل بكاءً باملراثي نقصد ولْسنا (اإلليجيا). املراثي
موضوعها عىل ال وأوزانها، وبنائها القصيدة صياغة عىل بها ليَدلُّوا يُطلقونها كلمة
لنقل نفسه أجهد الذي وهو «جاَلْس»100 هو الرومان عند املراثي شعراء فأول ومعناها،
الُحب، حول تدور «مراثيه» ُمعظم وكانت الالتينية، إىل اليونانية من الشعري القالب هذا
يَصطِنعه بدًعا «املرثية» قالب أصبح الجديد، الوزن هذا يف ِشعره صياغة يف ُوفِّق ا فلمَّ
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أما و«أوِفْد»؛103 و«تيبلس»102 «بروبرتيوس»101 ثالثة: املراثي شعراء وأكرب الشعراء.
جعله إتقانًا اليونانية النماذج دراسة وأتقن يافع، وهو عر الشِّ أجاد فقد «بروبرتيوس»،
وأصبحت ِشعره، موضوع الُحبُّ وكان وابتكار. أصالٍة ذا ُمجيًدا شاعًرا العرشين ِسنِّ يف
حتى حياتَُه املرأة لهذه ُحبُّه أفسد ولقد الخالدات. عر الشِّ غواني إحدى حبيبته «سنْثيا»
زواجها، عليه فاستحال ُمتهتِّكة، امرأة الحبيبة كانت فقد باكرة؛ سنٍّ يف وهو ُقيض
وقْرض والرَّقص الغناء يف الفنية ملواهبها لُبِّه عىل تستويل زالت ما فجوِرها عىل ولكنها

«مراثيه»: إحدى يف أُْمِسيٍَة وصف يف إليه استمع الفتَّان. جمالها عن فضًال الشعر
وأُقيم َمخدعي أُبدِّل أن مُت صمَّ فقد مراًرا، ِفرايش خانت قد سنثيا104 دامت «ما
إن أما صاحية، وهي تُمِتُعني ال «ِفِلْس» اسمها أعرفها امرأة فهناك آخر، مكاٍن يف رواقي
سكرْت إْن ولكنها جميلة «ِتيا»، اسُمها أُخرى امرأة وهنالك الفاتن، السحر فهي ِرشبَت
الليلة، معهما ألقَيض املرأتني هاتنَي أدعو أن مُت صمَّ واحد. حبيب الرجال من يكفيها فال
يف غنائهما عن كنُت ولكني تَُغنِّياِنني، كانتا لقد … حزنها بعض النفس عن ي أُرسِّ َلعيلِّ

َعًمى. يف ذلك عن كنُت ولكنِّي األثداء، عن يل تكشفان وكانتا صَمم؛
وسِمْعنا َمركِزه، عىل امِلرصاع استدار حني ِبرصيٍر الباب قوائم فجأتنا لقد انظر!
امَلطوية؛ الباب بمصاريع خلَفها ورضبت «ِسنثيا» واندفعت الدار، مدخل عند خافتًا صوتًا
الكأس، وسقط أصابعي فارتخت َسورتها؛ يف جميلة عر الشَّ منفوشة «سنثيا» هي ها
ما بكلِّ ثائرتها وثارت بالَرشر، عيناها ملعت فقد شحوب؛ إىل امَلخمورتان شفتاي وارتدَّت
فازعًة «تيا» فصاَحت «ِفِلْس»، وجه يف امَلغيظة أظافرها ودفعت … غضب من املرأة وِسع
كله الطريق وَرنَّ بنُورها، راقصة ج ُرسُ عىل النُّوام واستيقظ بصياحها، املكان دوَّى حتى
بأول والذتا ُممزَّق، وَشعر ُمهلهلة ثياٍب يف هاِربتنَي فأرسعتا الفتاتان أما املساء، بجنون

الطريق.» يف صادفتهما حانة
لبيئته صًدى أدبه يف كان ولكنه اإلغريق، من فنِّه أصول «بروبرتيوس» استمدَّ لقد
أنه إال فاجرة، حبيبتُه وكانت سوء، ُصحبة رفقاؤه كان ولنئ ل. فيُسجِّ يرى وحياته،
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وهاك وقوافيه. أوزانه ورنني ألفاظه لجْرس خالًدا، جميًال شعًرا الحياة هذه من أخرج
آخر: مثاًال تصويره من

املاء فوق فسيدفُعنا ُمتابعها؛ فإني وعرًضا طوًال البحار تَذَْرَع أن حبيبتي ْت َهمَّ «لو
النعاس، يأُخذنا حني واحد شاطٍئ فوق للراحة وسنستلقي َوفيَّني، حبيبنَي واحد نسيٌم
من ُقدَّ مخدًعا لنوِمهما الحبيبان سيتَّخذ واحًدا، ينبوًعا ونَستقي واحدة، شجرة ستُظلنا
سأحتِمل حيزومها، أو تها دفَّ عند السفينة من الرسيُر أُقيَم لديَّ وسواءٌ واحد، خشبيٍّ َلْوٍح
الجنوبية الرياح عبأت أو سفينَنا، الهوجاء الرشقية الرياح دفَعت إن أبايل ال الصعاب كل
فليُشِعل ناظري، عن حبيبتي تغيب أال ضمنُت فلو … ندري ال حيث إىل ِرشاَعنا الباردة
واحد، شاطٍئ إىل مًعا اليمُّ بهما سيقِذُف عندئٍذ العاِريان جسدانا إذ ناًرا، السفينة يف هللا
يواريه.» جَدثًا الثرى يف حبيبتي يا جسُمك َوجد لو وحده، بجسدي املوج ليقِذف بل ال،
بعض َمعيبًا يظهر فيما كان قد وجمال، قوة من ِشعره يف ما عىل «بروبرتيوس» ولكن
وقواعدها، اإلغريقية اآلداب أصول مارسوا أن بعد الرومان اد النقَّ فإنَّ فنِّه؛ يف اليشء
وسع يف وليس الشباب، عاطفة وُعنف اإلنشاء رسعة إىل يرجع لعلَّه نقًصا شعره يف تبيَّنوا
ناقصة. شذرات شعره من لنا بِقَي ما ألنَّ عليه، أو له يَحكموا أن الحديث النقد رجال

«تيبَلْس»، هو املراثي، شعراء من آِخر شاعًرا آثَروا قد الرُّومان اد النقَّ هؤالء ولعلَّ
يف فليس وجمالها، َمعانيه ة رقَّ يُالئمان عبارته ووضوح أسلوبه رشاقة أنَّ وجدوا إذ
ِشعٍر يف القوة َغنَاءُ ما ولكن «بروبرتيوس»، يف ها تحسُّ التي القوة نصُف «تيبلس» ِشعر

غنائي؟
عينيه: أدمعت حتى عليه َقَست التي «ديليا»105 فتاته يُِحب شابٍّا «تيبلْس» كان

ساعتي؟ تدنو حني عيناي تُبرصك أن يل هل
الواِهنتني؟ بذراعي ك أضمَّ أن يل هل

أُسجيُت ما وإذا األجل. حان إذا «ديليا»، يا ابكيني
النريان، تلتَِهمه ما رسعان الذي الرسير عىل

حزينات. بعرباٍت ُقبالتك وامُزجي وقبليني، قبِّليني
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الحديد، ُصلب من صندوٍق يف قلبك فليس ابكيني؛
صخًرا؛ يحتوي الحنوُن هذا َقْلبك وال كال،

جنازتي بعد شابة وال شابٌّ يعود فلن
الدموع، عينَيها أو عينَيه يف ترتقرق ال

الحفل، ذلك عن بغيابك روحي إىل ُمسيئة أحسبك وما
الناعم. ِك َخدِّ أو امَلحلول، َشعرك عىل عنيفًة تكوني ال ولكن

حياته ُمعظم أنفق فقد الريفي؛ ولونه سذاجته يف حلًوا «تيبلَّس» شعر كان هكذا
إىل امَلزارَع تُسلُِّم التي الرتَف حياة ويزدري بيَديه، ويحُرث يزَرع أن يُمتعه مزرعته، يف

الريف. بجمال تستمتع ال ثم يفلحونها العبيد
رفيعة، أرسٍة من وهو «أُوِفْد» هو الحديث العرص قرَّاء إىل املراثي شعراء أحبُّ لكن
اإلمرباطور عليه غِضب حتى حاشيته يف وظلَّ أوغسطس، باإلمرباطور أحاطوا ن ممَّ وكان
عليه األمري غضبِة تعليل يف قيل وقد روما. مدينة من يُنفى أن به فأمر نَدريه ال لسبٍب
تكون أن يف نشكُّ ولكنَّا الشاعر، فيها ع يتورَّ لم التي الُحب» «فنُّ قصيدته من نفر أنه
لعرصه. صحيحة صورة أنها مع الشاعر، ترشيد يف سببًا امُلمِتعة الجميلة القصيدة هذه
لكنه والخيال، الروح جانب من الحب إىل ينُظر لم الحب» «فنُّ قصيدته يف «أوفد» إن
العالية مكانته استحقَّ والتعبري الشعور يف األمانة هذه أجل ومن صادًقا، أمينًا فيها كان

الشعراء. بني يشغلها التي
من كثريًا فيها جمع التي ات» «تغريُّ قصيدة يف أْوَجُه يبلغ «أوفد» خيال أنَّ عىل
أدباء أخذ فعنه منه، يستَُقون امُلحَدثني للشعراء َمعينًا فكان والرومان؛ اليونان أساطري
القرنني يف اإلنجليز وشعراء وُمعارصوه شيكسبري استمدَّ ومنه النهضة، عرص يف الطليان
نجاح من أدبه يُصيب قد ما َمنفاه يف «أوفد» َعرف ولو عرش. والتاسع عرش الثامن
األمم آداب يف بالٍغ عميق أثٍر ذا أَدبُه كان فقد النفي؛ آالم عنه ْت لخفَّ موته بعد وتوفيق

ِفرجيل. الحكم هذا عن نستثني وال آخر، شاعر ذلك يف يُوازيه ال كلها، الحديثة
ات»: «تغريُّ املشهورة قصيدته من مثال اآلتية واألسطر

يزُجره ال إرادته، بَمحض والحقِّ اإلخالص عىل قام ذهبي عرص األمر بادئ كان
انتقام. يُحفزه وال قانون
عقاب، أو خوف بَْعُد يكن لم
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النحاس، أقراص عىل منقوش قانون الناس د يتهدَّ ولم
السالم. أمن يف عاش بل سيف، وال خوذة تروِّعهم ولم ، كالَّ
األعداء، يعرفون ال سعيدة أعواٌم القوم عىل انقضت وهكذا

ِمحراث، ها يشقَّ أن دون يشء كلَّ األرض وأخرجت
إكراه. وال َقْرسٍ غري من األرض أثَمَرتْه بما الناس واكتفى

∗∗∗
العليل، بنسيِمه رحيٍّا كله. ربيًعا الزمان وكان
بذور. تَِلْدها لم األزهار فتُْزِهُر النسائُم وتهبُّ
ِمحراث، بغري أُكَلها األرض آتت ما ورسعان

سالح جوَفها يَُشقَّ ولم الغزير، بالقمح وجهها وابيضَّ
ِفيضِّ عرص الزمان مرِّ عىل تاله ثم …

النحايس؛ الِحِقه من وأسطع الذهبي ساِبقه من أدنى هو
موصوًال، دائًما قبُل كان وقد الربيع، أمِد من اإلله َ قرصَّ عندئٍذ

فصوًال، فصوًال َمه قسَّ بأن الَحول وأتمَّ
ظامئة، حرارة لفحتْها وقد الهواء بََواِدُر جْت فتوهَّ

الريح، دتها جمَّ وقد الثلج ذرَّات أوائل وعَلَقت
الكهوف إىل فأَوى ُدوًرا اإلنسان واتَّخذ

مجدول، غاٍب أو شجٍر من سياًجا اتَّخذ أو
طويًال، لِبثَت حيث الحقول، قنوات يف مرٍة ألول الزرع بذور بُِذرت ثم

امَلحاريث. نريان تحت الثِّرَيَُة وخارت
نحايس، عرص امُلتعاِقبات املراحل وثالث

اشتياًقا، للقتال واشتدَّت افرتاًسا الروح فيه ازدادت
بعد. وجهه تُلطِّخ لم الجريمة لكن

بالفرار فالذت سوء؛ كله َدِنيٍّا، خسيًسا َفوره من فانبثق الحديد، عرص جاء وأخريًا
والخداع الكيُد محلها وحلَّ و«اإلخالص» و«الحق» «الحياء» صفاُت

امُلجرمة، الكْسب وشهوُة والعنُف
وقد — الشجُر واتُِّخذَ قبل، من حون املالَّ يعرفها لم لريٍح ِقالعهم الرجال ونرش
قبل من تكن لم مياًها الُفْلُك بها تَُشقُّ حيازيم — الجبال قمم عىل باِسًقا كان

تعِرفها،
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األرض أمعاء شقَّ بل محصولها، من أكثر تُنتج أن الخصبَة الرتبَة اإلنسان وطالب
ا، شقٍّ

الجحيم، ظالل يف الدفينة كنوزها ليبلُغ واحتَفَرها
والُجور، بالعسف اإلنسان تُغري هنالك وهي

فتًكا. أشدُّ وهو الذهب ثم الفتَّاك، ْلب الصُّ عرص جاء ثم
سالًحا، املْعِدننَْي من الحْرب فاتَّخذت

الدماء، تُلطخها بيٍد امُلدوِّي سالحها تهزُّ وأخذت
بات قريبه من القريب وال ُمضيفه من الضيف فال مورًدا؛ للعيش الغنائم وأصبحت

آمنًا.

التدهور يف الالتيني الشعر ويأُخذ الزاهي، الزاهر األوغسطي العرص ينتهي هنا إىل
املنطقية، الخطوات هذه يف يسري ال فاألدب يطَّرد؛ ال التدهور إىل طريقه ولكنَّ والهبوط،
— وسداُه األدب لحمُة وهي — نفسها الحياة وال كالَّ وهبوطه، صعوده يف ُمطِّرًدا
شاعًرا الصعود حركة يف تعِدم فال هبوًطا؛ أو صعوًدا امُلستقيمة الخطوط هذه يف تسري
الالتيني الشعر تدهور كان وهكذا قويٍّا؛ شاعًرا الهبوط طريق يف تُخطئ وال ضعيًفا،
أدبًا فيها تشهد أن تستطيع طوال قروٍن عىل ا ُممتدٍّ — نفسها اإلمرباطورية كتدهور —
«لُوكان»،106 امليالد بعد األول القرن شعراء فبني عظيًما؛ أدبًا يكون أن فاته إن سليًما
نَظم الذي «فاْرساْليا»107 بِكتابه معروف وهو شاعريته، إىل باإلضافة نابه خطيب وهو
ِللُوكان وإن الوسطى. والعصور عرصه قرَّاء بني فشاع شعًرا، التاريخ حوادث بعض فيه
لقرَّاء مألوف معروف أنه كما «كوْرنِي»108 عنه نقله ما بفضل الفرنيس األدب يف ألثًرا
غاية بلغت ترجمًة «فارساْليا» من األول الجزء له ترجم «مارلو»109 ألنَّ اإلنجليزي األدب

اإلبداع.
ِشعر أجادا شاعران — أوغسطس عرص أعقب الذي — الالتيني الفيض العرص ويف
هذا وإنَّ و«جوفنال»، «مارشال» وهما: إماَمني، الفنِّ هذا يف جعلتهما إجادًة السخرية

.Lucan 106

.Pharsalia 107

.Corneille 108

.Marlowe 109
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الشعر من اللَّون هذا ابتكر الذي هو بل الروماني، العقل طبيعة َلِمن الساحر األدب
قوَّة و«جوفنال»111 «مارشال»110 زاده ثم ولُطف، ٍة رقَّ ويف «هوراس» فاصطنعه ابتكاًرا،
يف إنَّ نعم الخلق. وانحالل الفساد ُصنوف من العرص ساد ما ذلك عىل وأعانهما وعنًفا،
أدائه عىل يقوى ال فنٌّ السخرية لكنَّ الساخر، للشاعر ينضب ال َمِعينًا ومكان زماٍن كل
أدب يف خصب إنتاج من اإلنجليز ألُدباء ما نذُكر أن الصدد هذا يف بنا وجدير شاعر. كلُّ

كبري. حدٍّ إىل لجوفنال َمدينني ذلك يف كانوا لكنهم السخرية،
من فيها يسَخر اإلنسانية» الشهوات «عبَث عنوانها قصيدة جوفنال شعر ومن

ومنها: املال. رأسها وعىل أجلها، من الناس يقتِتل التي التواِفِه

املأهول، العالم يف ببِرصك ُجْل
الخري، موضع يعِرف الناس من كم وانُظر

إليه؟ يقصد منهم فكم قليل عرفه وإْن
باك، الشِّ ُممتدة الفتَّاكة أُْحبُوَلته املال حبَّ إن

وانهماك، ُشغٍل يف الكانزون يُكدِّسها الكنوز فرتى
— نريون أشار ما إذا — ود السُّ العهود يف وَْغٍد من فكم

البتَّار، سيَفه املال أجل من َسلَّ
ِوفاُضها املال من خال التي الدُّوُر أما

الرقاب، ُقطَّاع من السلطاُن يؤيده َمْن يغشاها ما أقلَّ فما
بثرائه ُمثْقال يميض الذي املسافر إنَّ

ُمختفيًا، الطريق يف ويتسلَّل الليل، سواد يف ُف َليتَلفَّ
والهراوة، السيف وْقع يخىش هذا رغم تراه ثُم

القمر، ضوء يف الَحْلفاء ظلُّ ويُفزعه
الفؤاد، َخِيلَّ الطريق يف فيميض السائل أما

اللصوص. أْوُجِه يف أناشيده يَُغنِّي

.Martial 110
.Juvenal 111
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— ذلك مع — ولكنه صناعته، فيه الشاعر يُجوِّد لم «األمثال» يف كتاب وملارشال
فقد الالتني، شعراء خاتمة هذه وإخالص. صدٍق يف رآها كما الرومانية الحياة به ر صوَّ

قرون. بضعَة قائًما لِبث فقد الالتيني النثر أما بعدئٍذ، الشعر مات

الالتيني النثر (4)

حتى وخطيبًا كاتبًا وكان للمسيح، السابق القرن من األول النصف يف شيرشون عاش
نثِره عن تعلم أن فحسبُك تالية؛ قروٍن عدَّة ويف عرصه، يف الالتيني النثر إمام أصبح
رجًال اآلداب تاريخ يف تِجد ال وتكاد قرنًا، عرش ستة مدى الُكتَّاب يَحتذيه مثاًال ظل أنه
نثًرا ليكتُب بعِده من القَلم حمل أوروبي كاتٍب كلِّ عىل أسلوبه فرض يف شيرشون يُعادل
سنتنَي وقىض اليوناني، واألدب اليونانية والفلسفة والبالغة القانون روما يف تعلَّم فنيٍّا.
السياسة يف فانغمس روما إىل وعاد الفلسفة، دراسة فيهما ق تعمَّ اليونان وبالد آسيا يف

وخصومه. أنصاره له حزبًا وألَّف السياسية املناصب أسمى وبَلغ
ُخَطب كانت وليبيدس وأوكتافيوس أنتوني إىل السلطة وأيلولة قيرص وفاة وبعد
ولكنه بالفرار، وهمَّ باإلعدام عليه ُحكم فقد حياته، ُفقدان يف سببًا أنتوني ضدَّ شيرشون
شيرشون يكن ولم فوقه. من يخُطب كان الذي املنرب فوق رأُسه وُعلِّق وقتل عليه ُقبض
وُمحاميًا، وناقًدا وفيلسوًفا ومؤرًِّخا سياسيٍّا ذلك جانب إىل كان بل وكفى، وخطيبًا كاتبًا
زوجة جثمانه إىل تتقدَّم أن ُقتل حني عجب وال فتًكا. بأعدائه تفِتك أداة لسانه فكان
ذاك إسكات يف منها إمعانًا ِلسانه يف َشْعرها مشابك من إبَرًة َفتُنِْفذَ أنتوني» «مارك

ناطًقا. حيٍّا األيام مدى عىل سيظلُّ أنه تَْدِر ولم اللسان،
خطابه بها اختتم التي الخاتمة هذه الخطابية، شيرشون لقوة مثاًال نسوق نحن
حتى أنتوني يسمعه يكد لم والذي ظافًرا؛ روما دخل حني أنتوني» «مارك به هاجم الذي
قاِتلُه وأرسل شيرشون ُقتل حتى قالئل أيام إال هي وإن الخطيب. من لينتقمنَّ أقَسَم
قد شيرشون كان ِمنٍرب عىل رها وَسمَّ هذا فأخذها أنتوني؛ سيِّده إىل ويَديه املقتول رأس

ُخَطبه: من كثريًا منه ألقى
لقيرص كان لقد الوجوه؟ من وجٍه بأي قيرص إىل نَْقِرنََك أن «أفيجوز شيرشون: قال
وإن — الحربية أعماله إنَّ وُروح. ل وتأمُّ وبصرية وِعلم وذاكرة راجح وعقل موهوبة ُقدرة
يظفر كيف لنفسه احتطَّ لقد فخاًرا؛ لشخِصه كانت فقد — دماًرا ته أُمَّ عىل جاءت
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تفوق أخطاٍر من خاطر وما الوصف، عن يَجلُّ جهاٍد من أتي بما طويًال أمًدا بالسلطان
وقة السُّ أنام واملالهي وامِلنَح واملحافل فبالهدايا رشع؛ ما يُتمم كيف عرف ثم الحرص،
األعداء. َرشه كَرس بالرحمة وبالتظاهر األصدقاء، نفوس اكتسب الكريم وبالعطاء البَُلهاء،
شيئًا االستعباد يجعل أن حينًا وبالصرب حينًا الرُّعب بإلقاء استطاع أنه القول وصفوة

ُحرة. دولٍة يف سائًغا
ولكنك فيها، تشرتكان صفًة َلُكما كانت السلطان شهوة أن لك ألعِرتف إني نعم
عىل قيرص َصبَّها التي الكوارث إن وبينه. بينك للمقارنة سواها تزُعم أن تستطيع لن
الثقة تجوز حدٍّ أي إىل منها تعلَّموا قد روما أهل أنَّ وذاك خريًا، أنتجت قد أُمته رأس
ولكن يَحذرون، الرجال وأي يؤمنون الرجال بأي عرفوا لقد كان. من كائنًا إنسان بقول
أنَّ األحداث تُعلِّمهم حني البواِسل يصنع أن عىس ماذا تدري ال إنك بل ولهذا؟ أنت مالَك
إذا روايته. يف عظيم نتائجه، يف سائغ ذاته، يف النفس إىل حبيب يشء بالطاغية البطش

كأنتوني؟ رجًال يحتِملون تُراهم كقيرص، بطٍل من الناس َضجَّ
يتوانَوا ولن ، كالَّ البطش، هذا مثل إىل بعُد الحماسة ستدفعهم القوم إنَّ َصدِّقني
فيمن تُفكر ال وطنك، إىل األمر آِخر ٍة ُمبَِرصَ بَعنْيٍ أَْلِق أنتوني! أَْي سانحة. لُفرصٍة انتظاًرا
ُموصيك فأنا بي تصنع وكيفما منهم، انحَدْرَت الذين أسالفك يف فكِّر بل بينهم، تعيش
شيئًا هنا ها سأعلن ولكني خبري، َلخري بهذا وإنك أُمتك، وبني نفسك بني ق تُوفِّ أن
سيف ازدريُت لقد ُكهولتي؛ يف وطني أهُجر فلن شبابي، يف وطني عن دافعُت لقد واحًدا:
يُعيد دمي كان لو فداءً نفيس — راضيًا — ألَُقدُِّم وإني سيًفا، لك أخىش فلن «كاتلني»،
هذا تحته رَزحوا الذي الثقيل العبء ذلك روما أهل عن ويزيح فورها، من ُحريتها لروما

«… الطويل األمَد
ذلك من أعجب ولكن بعده، من الالتينية ُكتَّاب يف شيرشون يؤثِّر أن العجيب وليس
كان فقد عرش، الثامن القرن حتى اإلنجليزية ُكتَّاب عىل البعيد املبلغ هذا سلطانه يبلُغ أن
شيرشون وكان األسلوب، ورشاقة الصياغة ُحسن يف يُحاكونه اللغة هذه ُكتَّاب من كثريٌ
ر وتُصوِّ ُقرَّاءها تُمتِّع رسائله تزال وال الرسائل، كتَّاب أعظم من — خطابته عن فضًال —
الرسائل كتَّاب الفن هذا يف أثره اقتفي وقد دقيًقا. تصويًرا العرص ذلك حياة بتفصيالتها

جميًال. فنٍّا الرسائل كتابة كانت حني عرش الثامن القرن يف اإلنجليز من
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بغيبة امُلنذر الشَفق ولكن قوته، ُمعظم عنه وذهبت شيرشون بعد النثر انحطَّ ثم
لإلمرباطور صديًقا كان الذي «بْرتُونْيَْس»112 فهذا جميلة؛ ألواٍن من يخلو ال الشمس
تُبِْق ولم عرصه، يف الرومانية للحياة صورة فيه ُم ويُقدِّ «مزيج» يف بفنِّه يُمتِّع نريون،
القصة يُشبه فيما الالتيني األدب تراث كلُّ وهو جزءًا، إال األثر هذا من الدهر يُد لنا
إذ الروماني املجتمع كان وملَّا منه. لجزءٍ أو للمجتمع أمينة ساخرة صورة وهو الحديثة،
له تتأذَّى مما «برتونْيَْس» ريشة رسمتْها التي صورته جاءت فقد أخالقه يف ُمنحالٍّ ذاك
أُقيم التي األُُسس من أساًسا املوضع هذا يف نُثبت دْعنا ولكن األخالق، يف تني امُلتزمِّ أسماع
كل يقرأ أن له األفق فسيح الذَّكيَّ القارئ أنَّ وهو اآلداب، تاريخ يف املوَجز هذا عليها
تنقُصهم الذين أولئك أما ًعا، تصدُّ أو هدًما األخالقي بنائه عىل يخىش أن دون مكتوٍب
التي األدبية اآلثار هذه أمثال من مأمٍن يف كذلك فهم الذكاء، يعوُزهم كما الفكاهة روح

يفهموه. فلن قرءوه وإْن أدبًا، يقرءوا لن ألنهم حقيقتها، عىل املجتمع أخالق ر تُصوِّ
«الحمار كاتب «أَبْيوْليَْس».113 هو آَخر كاتب ظهر ثم «برتونْيَْس»، بعَد قرٌن ومىض
وقد اليونانية، األساطري مشهور من وهي وَسيْكا» «كيوبد قصة فيه َقصَّ الذي الذهبي»
ليبدو البهيج وإرشاِقِه الرائع بخياله «أبيوْليَْس» وإنَّ الكتاب. من موضعها يف صناها لخَّ
أصبح بل فنية، أداًة يُعد لم الالتيني النثر ألنَّ ذلك كئيب، نهٍر يف الساطعة كالجزيرة
لعْرض الوسطى العصور يف املدرسية والفلسفة الكنيسة رجال يصطنعها رسمية لغًة

والفلسفة. الدين يف يكتبونه ما
الكنيسة عىل بسطت قد روما فإن بديانتها، روما غزت قد الكنيسة كانت فلنئ
لِبثَت بل الكاثوليكية، الكنيسة لغة اليوم هذا حتى تزال ال فالالتينية بلُغتها؛ سيادتها

بدونها. ُمتعلًما امُلتعلِّم يَُعدُّ ال والُحكماء، العلماء لغة طواًال قرونًا الالتينية
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األول الفصل

الوسطى العصور األدباإلنجليزييف

الخامس القرن منتصف من يمتدُّ عام، ألُف طوله عهٌد التاريخ رأي يف الوسطى العصور
إىل توا وتلفَّ الفكر، رجال أوروبا يف نهض وعندئٍذ عرش، الخامس القرن منتصف إىل
والرومان اليونان ثقافة نحو الحماسُة بهم واشتدَّت القدماء. كنوز ليستخرجوا الوراء
األسالف أولئك وبني بينهم فصل الذي الطويل العهد إىل ونظروا بأذيالهم، تعلَّقوا حتى
لم ولكنهم واإلظالم، بالجْدب ونََعتُوه والفروع، األصول بني «وسيًطا» عًرصا فاعتربوه
بها فإن ظالم، من يشء يشوبُها العصور تلك كانت فلنئ ُمنصفني؛ ذلك يف يكونوا

ضياء. من لَلَمحاٍت
فلم النثر أما الشعر، هو الفنية القيمة حيث من الوسيط األدب جوانب وأخصُب

األدبي. للتعبري فنية أداًة يجعله ا حدٍّ الرُّقي من بلغ قد يكن
— واللغة الجنس أساس عىل — الوسطى العصور يف األدب م نُقسِّ أن ونستطيع
ثم العهد)، ذلك يف اإلنجليزي واألدب اإلسكندناوي األدب يشمل (وهو جرماني أدب إىل
ُمتشابكة، امُلختلفة األقسام هذه أن ولو واإليطالية. واإلسبانية والفرنسية الكلتية اآلداب
عميق طويل درٍس بعد إال — تجزم أن تستطيع ال بحيث بعض عن بعضها أخذ قد
حني ك حقِّ من كان لذلك إليه؛ وأضيف نما وكيف ذاك، أو األدبي األثر هذا بدأ أين —
تُحِسن ولكنك شئَت، بأيِّها تبدأ أن األوسط العرص يف األوروبية اآلداب هذه تستعِرض
من الغالبة فالكثرة وسمات؛ خصائص يف جميًعا تشرتك أنها البدء قبل تذُكر أن صنًعا
تدور الوسطى العصور يف األوروبية اآلداب من واألغاني واألساطري واملالحم القصص
أو حقيقي َملٍك حول كلها لتجتمع وإنها مًعا. والُحب الحرب يف الفرسان بطولة حول
مدارها وثانية األكرب، اإلسكندر ِمحورها فمجموعة مجموعات: منها ن تتكوَّ بحيث خيايل،
اآلثار تلك يف البطولة ألوان وإن وهكذا. أَْرثَْر، ورابعة رشملان، نواتُها وثالثة قيرص،



األول) (الجزء العالم يف األدب قصة

وأن فيقتُلُه، األفعوان البطل يَْلَقى أن شيوًعا أكثرها ومن وتتكرَّر. لتتشابَُه جميًعا األدبية
أصحاَب ب يتعقَّ وأن والنجاة، املعونة يَد لهنَّ فيمدَّ وضيٍق َكْرٍب يف الغواني يُصادف
األخالق ومبادئ واألذى، الفساد يُصيبها أْن الرشيفة الخصال ليُنِقذ بالعقاب وء السُّ
القواعد من مجموعة هي إنما — السوء عنها ليدرأ البطل الفارُس يتصدَّى التي —
وتعذَّر بعضها تطبيق أمكن وقد الفرسان. بها يتحىلَّ أن عندئٍذ العرُف أوجَب الُخلقية
من قليل نفٍر يف إالَّ كلها ق تتحقَّ ولم الشعراء به يحلُم أعىل مثًال فظلَّت سائرها تطبيق
الصفات، تلك فيهم تتمثَّل حيَّة نماذج أنهم عىل األدب تاريخ فخلََّدهم النهضة، رجال
اإلنجليزي. ِسْدني»2 فليب و«السري الفرنيس الفارس «بَيَاْر»1 هما اثنان هؤالء رأس وعىل
لك فسنبدأ الوسطى العصور يف شاعت التي الخصائص بعض لك بسْطنا وقد أما

أساطري. من حوله دار ما أهمَّ فنعِرض اإلنجليزي باألدب ذلك بعد
نََمْت أن بعد اإلنجليزي األدب إىل نُِقلت التي 3 أَْرثَْر قصُة األساطري تلك وأول
مالُوري»4 تُوَمْس «السري وأجزاءها القصة أطراف َجَمَع وقد الفرنيس، األدب يف وتكاملت
من كثرٍي إىل أوحى الذي أرثر» «موت كتابه يف عَرش الخامس القرن من الثاني النصف يف
الشعر يف شهرًة أوسعها ولعلَّ القصة. كتابة فأعادوا وُكتَّابها الحديثة العصور شعراء
وفيها ،idylls of the king امَلِلْك» «أناشيد وعنوانها: «ِتِنُسْن»5 قصيدة الحديث اإلنجليزي
اإلنجليزي. الشعر عيون من لقصيدة وإنها خالصة، إنجليزية بصبغٍة أْرثََر الشاعُر يصبغ
تروي القصص من فمجموعة إليه اإلشارة أسلْفنا الذي مالوري» «السري كتاب أما
ذوي األبطال من وغريهم و«ِترْسِرتام»،9 و«ِبْرِسَفال»8 و«جاالد»7 و«النِْسلُْت»6 «أرثر» عن
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أولها يقصُّ جزءًا، وعرشين واحٍد إىل الكتاب هذا وينقِسم والحرب. الُحبِّ يف املغامرات
كنيسة فناء يف ضخمة صخرة يوم ذات فجأة ظهرت فقد طفولته؛ أم ونشأته أرثَر مولد
بأحُرٍف العبارة هذه نُقشت الصخرة وعىل سندان، يف ُدسَّ سيف جانبها وإىل بإنجلرتا
أنجبتْه رشعي َملك والسندان الصخرة هذه من السيف هذا يجذب َمن «إنَّ ذهب: من
الفروسية يف مباراة بعد — عام ذات أرثُر قصد أن وحدث ليحكم.» بأجمعها إنجلرتا
الطويل السفر مئونة نفسه يكفي أن يف ففكَّر األكرب، أخيه سيف ليُحرض داره إىل —
السيف ذلك الصخرة من ليستلَّ الكنيسة فناء عىل ويُعرِّج أخيه، لسيف طلبًا بلِده إىل
بالده، عرش يَعتيلَ أن إذن له فحقَّ يده، يف يَنسلُّ السيف فإذا جذبًة وَجذََب امَلطمور،
وقتاله نزاله يف فكان امُللك، أجل من وقاتل ناَزَل فقد يسريًا، هيِّنًا يكن لم ذلك ولكن

واإلعجاب. العجب عىل يبَعُث
والجالل، األبَّهة عيش بويْلز مدينٍة يف وعاش الفاتنة، «جوينيَفْر»10 من أرثر ج وتزوَّ
ورشاقة النشأة وطيب للبسالة أعىل َمثَل كلهم الغواني، وفاِتنات الفرسان مئات تُحوطه
كانت التي بطانته أرثُر اتَّخذ امُلختارة وَصفوتِهم الفرسان هؤالء أشجع ومن الحركات.
ينشدون البالد ليُجوبوا أرثر فرسان يتفرق كان وقد امُلستديرة». «املائدة حول تُجالسه
الساحرين، سحُر َقيََّدهم َمْن ويُطِلقون الطُّغاة، بون ويتعقَّ النساء، فيحُمون امُلغامرة؛
غراٍم أجمل تقرأ فإنما األبطال هؤالء قصص تقرأ إذ وأنت واألقزام. امَلَرَدَة دون يَُصفِّ
أحالم ق تتحقَّ حيث األبراج ذات املدائن خالل معهم وتجوس امُلحبني، عند تُصادفه
سواه، فأَحبَّْت زوجته خانَتُْه كيف أرثر قصة يف وتقرأ … الفرسان بطولة يف الشعراء

أثيمة. بيٍد نحبَُه أرثر قىض وكيف
املقدَّس «الوعاء قصة مالوري للسري أرثر» «موت كتاب يف الواردة القصص ومن
التي القديمة بالقصص املسيحية األساطري المتزاج جميل مثال وهي «the Holy Grail
«الوعاء فهذا األسباب؛ من سبب باملسيحية يِصلُها يكن لم التي أو املسيحية، عهد سبقت
الفارس لغري يجوز وال للكمال، رمز وهو املسيح، دم فيه ُصبَّ الذي اإلناء هو املقدَّس»
ثَلم الذي «النِْسلُْت» أن القصة وتروي إليه. ينُظر أن املسيح بأخالق املتخلِّق الطاهر
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أفاضل غري ذلك يستطع ولم ُقواه، فخانَتُْه الوعاء يمسَّ أن أراد سلوِكه بَشني الفضيلة
و«جاالد»12و«بْرِسَفال».13 «جاوين»11 الفرسان

من ُمستمدٌّ وكلها وُفرسانه، وأبطاله بأرثر يتَِّصل ا ممَّ قصص هذه غري وهنالك
األصول لتلك كله َمدينًا يكن لم الوسيط اإلنجليزي األدب لكنَّ كْلِتيَّة، أو فرنسية أصول
السكسون. آبائه من جاءه ناصًعا جرمانيٍّا لونًا إليها ليُضيف إنه بل والفرنسية، الكلتية
من جريانهم عند بالخيال قيس إذا السكسون اإلنجليز عند الخيال َضعف من الرغم فعىل
استطاعت — عندهم الفنون ر تأخُّ إىل أدَّى الذي الضعف ذلك — والفرنسيني الكلتيني
اتَّخذ الذي العهد، ذلك يف فنية أداًة وتستقيم تَثْبَُت أن السكسونية اإلنجليزية اللغة
من لنا بِقَي الذي األدب وليس السادة. بني للتفاُهم أداًة والفرنسية للِعلم لغًة الالتينية

والتسجيل. بالذِّكر منَّا جديٌر ذلك مع ولكنه غزيًرا، خصبًا أدبًا السكسونية اإلنجليزية
وهي «Beowulf «بيوولف قصُة السكسوني اإلنجليزي للشعر نُسوقه ِمثاٍل وخري
أهل أن سِمع ألنه الدانمارك، نحو َسْمتَُه بيوولف يأُخذ األول الفصل يف فصَلني: يف تقع
يتغلَّب عنيٍف رصاٍع وبعد «ِجِرنِْدْل»، اسمه فظيع ُغول عدوان من يَْشكون البالد تلك
أغار كلما الناس نفوس يف الفَزع أنزل طاملا الذي امُلخيف الوحش ذلك عىل بيوولف
فتغرت تنتِقم، أن غري من نحبَه يقيض ابنها تدع ال الغول أمَّ لكنَّ الليل، ظالم يف عليهم
بيوولف اقتفى الصباح أصبح ا فلمَّ الدانمارك، أرشاف من برشيٍف وتفِتك التالية الليلة يف
تخلَّص وهكذا رصَعها، حتى عنيًفا رصاًعا وصاَرَعها البحر تحت عرينها إىل الغول أمِّ أثَر
بالهدايا ُمثقًال فيعود صنَع، ما جزاء بيوولف ويَلقى ع. املروِّ الفزع ذلك من الدانماركيون

ته. وألُمَّ لنفسه كَسبه بالَرشف ُمتَّشًحا
قوِمه عىل ملًكا أصبح بيوولف أن الشاعر ثنا يُحدِّ القصيدة من الثاني الفصل ويف
فتًكا بالناس يفتك مفرتس أفعواٍن من ليُنِقذها تُه أُمَّ إليه فِزَعت وقد شيخوخته، يف
ينُفث األفعوان لكنَّ فيه، ينتِرص شديد قتاٍل يف األفعوان ذلك بيوولف فيالقي ذريًعا،
امِلغوار البطل لذلك عالية مقربٍة ببناء القصيدة وتنتهي قتيًال. فرُيِديه سموَمه البطل يف
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باملجد شعوًرا فيهم فتثري بُعٍد من حون املالَّ يراها الشاطئ، عىل امُلرتفعة الصخور فوق
والعظمة.

صحيح دقيق تصوير أنها إال الخيال، يف رشوٍد من القصيدة هذه يف ا ممَّ الرغم وعىل
العرص يف املقاتل لألمري حيٌّ تصويٌر بيوولف فشخصية عرصها؛ يف الواقعة للحياة
الثاني، جزئها يف األفعواَن ثم القصيدة، من األول الجزء يف ه وأُمَّ الغول إنَّ بل القديم،
األرض يف تعيث ُمخيفة كائناٍت من النفوس يُساور الذي الشديد الفزع هذا ر لتُصوِّ
من ليُنِقذهم كبيوولف ببطٍل الناس يَستعني أن بني فرق وال الليل. َجنَّ ما إذا فساًدا
العزائم يقرأ الدين رجال من رجٍل إىل — نرى فيما — الناس يلجأ أن وبني ِه، وَرشِّ الغول

امُلخيفة. الِجنِّ من األرض ر ليُطهِّ التمائم ويكتُب
«كاْدُمْن»14 هما دينيَّان شاعران الوسطى العصور يف اإلنجليزي األدب رجال ومن
الذي — كاْدُمْن أما عاشا. قرٍن أي يف الدقة وجه عىل ندري ال أنَّنا ولو و«ساِينوْلف»15
«الخروج» وقصة «التكوين» قصة شعًرا نَظم فقد — الثامن القرن يف عاش قد أنه ح يُرجَّ
قصائد ثالث مؤلِّف أنه يف شكَّ فال «ساينولف» وأما القديم. العهد يف ِسْفران وهما
تلك، قصائده يف اسمه ذكر وقد «املسيح»، بعنوان ُجِمعت التي املقدَّسة» «القصائد من
وقوَّة الشعور ة دقَّ مواضعها بعض يف القدِّيسني، من ألربعٍة تراجم كتَب أنه الظنِّ وأغلب

القصة.
األدبي، للتعبري اإلنجليزية اللغة اتَّخذتها فنية أداٍة أولَّ — رأيت كما — الشعر كان
واملنطق العقل لُغة وهو النثر من ظهوًرا أسبق — العاطفة لغة وهو — الشعر ألنَّ وذلك
النثر يف إنتاًجا الشعر جانب إىل الوسطى العصور شِهدت فقد ذلك ومع أسلْفنا؛ كما
حَكم الذي األعظم» «أَْلِفِرد امللك كتبَه ما بالذكر أجدَره ولعلَّ ومقداًرا. قدًرا به بأس ال
القانون فعلَّمهم شعبه ف يُثقِّ أن وجاهد التاسع، القرن من الثالث الثلث يف إنجلرتا
«كتاب كتابة يف ساهم قد يكون أن واألرجح الفلسفة. ومسائل الفنِّ بشئون هم وبَرصَّ
ومصدر السكسوني، اإلنجليزي األدب يف نثرية وثيقٍة أهم وهو Chronicle التاريخ»
ولقد التاسع. القرن منتصف إىل الثامن القرن منتصف من إنجلرتا عن نعَلُمه ا ممَّ كثرٍي
السواء. عىل األدب ويف التاريخ يف ِلقيمِته الحديثة اإلنجليزية اللغة إىل الكتاب هذا تُرِجم
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الوسطى العصور الفرنيسيف األدب

إسبانيا يف األدب عن ونبذة

من تنقِسم كانت كما — واألدب اللغة حيث من تنقِسم الوسطى العصور يف فرنسا كانت
غربيها، إىل رشقيها من يمتدُّ خطٌّ يفصلهما ِقسَمني — والسياسة األرض طبيعة حيث
من أضيَُق الجنوبي فشطُرها الجنوب؛ إىل وثلثًا الشمال إىل ثُلثنَي يقِسُمها بحيث يقع وهو
وتدهورت وأدبُه الشمال لغة أخريًا سادت وقد أدبًا، وأضعف مساحًة الشمايل شطرها
ذلك جعل ازدهاًرا الُوسطى العصور يف ازدهرْت الجنوبية اللغة تلك أنَّ مع الجنوب، لغة
زهرة عرش والرابع عرش والثالث عرش الثاني القرن خالل فرنسا من الجنوبي اإلقليم

ِسحرها. وَموِضع األوروبية املدنية
أو الطوَّافون» «الشعراء هم — بروفانس إقليم — الجنوبي اإلقليم هذا وشعراء
الخيال أدب — الرومانتيكي األدب طليعة يَُعدُّون الذين ،«Troubadours «الرتوبادور
منها ممتازة طبقًة يُكوِّنون «الرتوبادور» هؤالء وكان الحديثة. أوروبا يف — والعاطفة
أحدهم، يُعتَرب األسد» قلب «رتشارد إنجلرتا فملك وامللوك؛ بل واألرشاف والفرسان السادة
— الجنوب ولغة الشمال لغة — ذاك إذ الشائعتنَي الفرنسيَّتنَي باللُّغتنَي شعًرا كتب وقد
ُه زجَّ الذي املجر دون سجني كان حني كتبها ممتاز، فني جماٍل ذات قصيدة لنا وخلَّف

الصليبية. الحروب من عائًدا إنجلرتا إىل طريِقِه يف وهو السجن يف
يف موهبة له ظهرت َمن إالَّ ُزمرتها يف تُْدِخل الشعراء من الطائفة تلك تكن فلم
بني يظهر شاعر أو نيا، الدُّ الطبقات تُنِجبه شاعر بني ذلك يف فرَق ال الشعر، إنشاد
كثُروا «الندماء» من جماعٍة وبني الشعراء هؤالء بني التمييز من بدَّ وال والنبالء. األمراء
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واإللقاء: الغناء يف مَهُروا ولكنهم ُمبِدعني، ُمنِشئني يكونوا لم القصور، حاشيات يف عندئٍذ
جميل. توقيٍع يف والقصص القصائد يُلُقون

الشعر من وبنائه وزنِِه يف وهو الُحب، حول يدور «الرتوبادور» طائفة وِشعر
وتحريك بالبساطة َلتمتاز — باقيًا منها كثريٌ يزال ال التي — أغانيهم وإنَّ الغنائي.
الفكرة. عميق اللفظ ُمزخَرف بعُضها يكن وإن الشعبية، األغاني من وُقربها العاطفة
الطريقة ناحية من آتية ولكنها موضوعه، ناحية من آتيًة «الرتوبادور» شعر ِجدَّة وليست
عر الشِّ هذا عنه يُعربِّ كان الذي اق الخفَّ العشق وذلك املوضوع، هذا َصوغ يف اتُِّبعت التي
العشق ذلك نوع من يُكن لم والتجويد. بالصقل ممتاًزا الخيالية َور بالصُّ غنيٍّا تعبريًا
(الرتوبادوري) العشق هذا كان وإنما الساذجة، الشعبية األغاني عنه تُعربِّ كانت الذي
الفتاة، يف األعىل َمثَله الِعشق ذلك يِجد يُكن ولم … رومانتيكية بدعًة أو عاطفيٍّا مذهبًا
ظهر الرتوبادور ِشعر أنَّ إىل امُلسترشقني من كثريٌ ذهب وقد الزَّوجة. يف يِجده كان وإنما
موضوِعِه حيث من األندلس يف العربي الشعر عن أْخذًا فرنسا من الجنوبي الجزء يف

وأوزانه.1
٥٥٥ه سنة امُلتوىفَّ األندليس ُقْزَمان ابن أزجاِل من التاريخ وعاه ما ِقيس وإذا
دي ِوليَم شعرائهم أحُد وكان األوىل. من مأخوذة الثانية أنَّ َ تَبنَيَّ الرتوبادور بأشعار
بعض ردَّ بل ا؛ جدٍّ تُقاربها أوزان يف وأحيانًا قزمان، ابن أوزان يف أحيانًا ينُظم بواتييه2

عربية.3 كلماٍت إىل عر الشِّ هذا اصطالحات من كلماٍت الباحثني
أطول حياة له أُتيحت فقد — نثًرا أو كان شعًرا — فرنسا يف الشمال أدب أما
أوروبا عىل السيادة له ُكِتبت الذي الفرنيس األدب هو الشمال فأدب الجنوب؛ أدب من
الشمال يف الشاعر كان وقد هذا. يوِمنا إىل باقيًة تقاليده تزال ال والذي ُمتواليات، قرونًا
— الجنوب لشاعر تروبادور تُقابل — trouvère تروفري لفظة عليه تُطَلق وكانت —
أكثر الشمال شاعر كان وكذلك هواه، يتَّخذه الجنوب شاعر كان حني عىل الشعر يحِرتف
الجنوب شاعر وكان الحياة؛ يف وانغماًسا القصة رواية إىل ميًال الجنوب يف زميله من
وأضحى الغناء، أرض الجنوب أصبح أن ذلك عن فنتج امُلوسيقي؛ والنَّغم الغناء إىل أَْميَل

اإلسالم. تُراث كتاب انُظر 1
.William de Poitier 2

.١٩٩ عدد الثقافة بمجلة عزَّام الوهاب عبد للدكتور مقال من 3
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القصيدة فيه تُزِهر لم الشمال أدب أنَّ يَعني ال بالطبع وذلك القصة. موطن الشمال
الغاِلب امَليَْل نُريد إنما القصص، أروَع يَرُووا لم بروفانس إقليم يف املنشدين وأنَّ الغنائية،

عام. بوجٍه واالتجاه
،Chanson de geslè امُلغامرة أنشودة اسم عليها يُطَلق الفرنيس عر الشِّ وبواكري
وهو بطانتهم؛ أو امللوك من األبطال وبسالة الفرسان بطولة عندئٍذ عر الشِّ موضوع وكان
(أنشودة ف ُمرسًفا؛ وطنيٍّا قوميٍّا منًحى ينحو ما وكثريًا ومادته، ُروحه يف املالِحم نوع من
وفخار، مجٍد صفحات من فيه وما فرنسا تاريخ تُعالج إنما الصحيح بمعناها امُلغامرة)
األكرب، إسكندر أمثال من املايض عماِلقة حول تدور قصًصا ذلك جانب إىل ترى ولكنك
ثالثة وطائفة وِفرجيل، هومر ذكَرهم ن ممَّ األساطري أبطال عىل تقوم أخرى وقصًصا
كانت عر الشِّ قوالب يف املوضوعية والقصص األناشيد وهذه وُفرسانه. «أرثر» قصة تروي
ال الوسيط القصص هذا يكن وإن القصة، يف الناس عند الطبيعية الرغبة إلشباع تَكفي
عند إال االهتمام يُثري وال امَلَلل، عىل ليبَعُث إنه بل قبوًال، الحديث القارئ عند يُصادف

األسالف. خلََّف ما كلَّ بون يتعقَّ الذين العلماء
ففيها — مائة منها لنا بِقَي ما يبلُغ التي — األناشيد هذه أمر من يكن ومهما
كان فقد Chanson de Roland روالن أنشودة هذه ومن الروائع، اآليات من قليل عدد
ُقِتل رشملان، فرسان من فارس وهو التاريخ، أشخاص من حقيقيٍّا شخًصا هذا روالن
املسلمني جيش أمام إسبانيا شمايل امُلمتدَّة الربانس جبال شعاب يف مهزوًما يتقهقر وهو
— عرش الحادي القرن يف عاش مجهول وهو — األنشودة هذه وشاعر األندلس. يف
انخدع حيث الربانس، جبال من ممرٍّ يف امُلتقاتلني بني ينَشب عنيف عراٍك قصة يروي
يَحمي روالن تارًكا فرنسا، جنوبي إىل الجبال عرب فرتاَجَع أعدائه، من بِحيلة رشملان
ولم الفرسان. من حوَله َمْن وفِنَي البطُل ُقِتَل وهناك األعداء، هجمات من رة املؤخِّ له
وتُرِجمت مراًرا، الفرتة هذه يف ُطِبَعت ولكنها عام، مائة منذ إال روالن أنشودة تُستكَشف
إبَّان إيطاليا يف شيوع هذه روالن لقصة كان وقد اإلنجليزية. وإىل الحديثة الفرنسية إىل
ولكنها أورالندو5 كتُِبه لخري موضوًعا اإليطايل الشاعر أريوستو4 منها واتَّخذ النهضة
ويف إنجلرتا يف القصص ألنَّ إنجلرتا، يف ملحوظة مكانًة عندئٍذ لها تكن لم يظهر فيما

.Ariosto 4

.Orlando 5
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عنه يُروى وما أرثر، مداره كان إنما رشملان، أخبار حول يُدْر لم الحني ذلك يف فرنسا
أساطري. من

القصص من املجموعة تلك إنشاء يف بنبوِغهم ساهموا الذين الفرنسيني الشعراء ومن
ترَوا.7 دي وِكِرتْيان فرانس6 دي ماري وهما بالذكر، جديران اثنان

كانت وربما إنجلرتا، يف حياتها من األعظم الشطر أنفقِت فقد فرانس، دي ماري أما
الفرنسية. الثقافة سادت حيث الثاني، هنري عهد يف امللكي البالط حاشية من هنالك
قصصها تروي ُمجيدة شاعرة وماري بروفانس. إقليم من أمرية اليانور امللكة وكانت
،«Lais «األشعار كتابها ح وُرشِ تُرِجم وقد عناء، أو تكلُّف غري يف وسالسة تدفُّق يف

الحديثة. اللغات يف يقرأها أن الحديث القارئ ويستطيع
عاش وقد أرثر، قصة بناء يف قوي أثَر له عظيم فشاعر تروا دي ِكِرتيان وأما
القصيص الشعر زهرَة اآلتية قصصه وتُعدُّ عرش. الثاني القرن من الثاني النصف يف
تقدَّم الذي مالوري كتاب يف بعُد ظهرت التي النثرية للقصص وأساًسا الباكر الفرنيس
وِبْرِسفال. وتِِرْستان، العربة، وفارس َوإِينِْد، وإِِرْك الليث، فارس هي: وقصصه ِذكره،

األملاني. األدب يف عميق أثٌر لِكِرتْيان كان قد أن التايل الفصل يف وسنرى
رضوب األبطال من وغريه أرثر حوادث تَروي التي القصص تلك جانب إىل وهنالك
من أجزائها بعض يف تخلو وال الوسطى، العصور يف امُلنشدون أنشدها الشعر من ثالثة
الخيال من رضب وهو الحيوان، عن تَُقصُّ التي الُخرافة فهو أولها أما خيال. روعة
لونًا عهِده منذ فأصبح املشهورة، الُخرافية بقصصه اليوناني8 إيسوب قبُل فيما تناَوَله
الحيوان عن تتحدَّث التي الُخرافات هذه من لنا بِقَي ا وممَّ القصص. ألوان من مطروًقا
األدب يف للُخرافة قصيص وأعظم رينار». الثعلب «قصة ى تُسمَّ األجزاء ُمفكَّكة مجموعة
أسالفه من خياَله يستمدَّ لم الذي الفونتني،9 هو الوسطى العصور بعد فيما الفرنيس
التاسع القرن يف إال أدبُهم يُستكَشف لم فهؤالء — الوسطى العصور تلك يف الفرنسيني
السخرية. عىل ُطِبع الذي الحاد خياِلِه ومن كالسيكية منابع من استقاه بل — عرش

.Marie de France 6

.Chrétién de Troyes 7

.Aesop 8

.La Fontaine 9
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تكون أن الراوي بها يُِرْد لم الحيوان عن ساذجة قصة سوى القديمة الُخرافة تكن ولم
اإلنساني. الُخلُق من تسَخر فكهة ملحاٍت من عادًة تَْخُل لم وإن للمجتمع، صورًة

هو الوسطى، العصور يف ظهرت التي عر الشِّ من الثالثة الرضوب تلك وثاني
هذه ِمثل يف واألشخاص تهذيبيٍّا، خلقيٍّا درًسا تكون أن بها يُقَصد التي الرمزية القصيدة
إىل وما و«الحسد» و«البغض» «الحب» مثل: مجرَّدة ورذائل فضائل تكون إنما القصيدة
فنُّ موضوعها طويلة قصيدة وهي الوردة»، «قصة الرمزية للقصيدة مثال وأشهر ذلك.
جميلة. ُسخرية فيه تَشيع َعْرًضا ونخوة شهامٍة من الفن هذا يف ما تعِرض وهي الحب،
لم األخالق ورصامة الفروسية رزانة من بهم ما عىل الوسطى العصور أهل أنَّ شكَّ وال
يف ثُم ووقارها، رزانتها يف الوردة» «قصة ف اإلنسان؛ نقائص من يضحكوا أن يَُفتْهم
يف األول الطراز من أدبيٍّا أثًرا جعلها أمينًا تصويًرا زمانها ر تُصوِّ وُفكاهتها سخريتها
طريق عن ال شاعران، كتبها التي امُلتماِسكة الوحيدة القصيدة تكون أن ولعلَّها أهميَّتِه،
القصيدة. بناء اكتمل حتى األول تَرَكه ما منهما الثاني أتمَّ إذ تتابُع؛ يف ولكن التعاون
عرش، الثالث القرن من األول النصف يف لوِرس»10 «وليم كتبَُه فقد األول الجزء أما
وكان تقريبًا. قرٍن بنصف ذلك بعد مونج»11 دي «جان القصيدة من الثاني الجزء وكتََب
الجزء صت لخَّ إنما «الحب»، عىل القصيدة مادة تقتِرص ولم موهوبًا، شاعًرا األخري هذا
يف يرتاب َمن ة ثمَّ فليس الوسطى، العصور يف سادت التي االجتماعية اآلراء من األكرب
آَخر؛ موضوع فذلك تُهيئ ال أو ُمتعًة لقارئها القصيدة تُهيِّئ هل أما التاريخية. قيمتها
تقِصد طويلة رمزية قصيدًة الوسطى العصور يف كَسَلِفه يَستسيغ ال الحديث فالقارئ
القصيدة، هذه يف كما لطيفة فكاهٌة تها ِحدَّ من ف خفَّ وإن حتى الُخلقي، التهذيب إىل
يف بعُد ِذكرها سيأتي التي الجميلة» «امللكة سبنرس قصيدة يف كما شاعريَّتها َسَمْت أو

النهضة. عرص يف اإلنجليزي األدب تاريخ
وازدهر أينََع الذي الغنائي الشعر هو الوسطى العصور ِشعر من الثالث والرضب
أُخرى، دون املجتمع يف طبقٌة تُنِجبهم لم الغنائي الشعر هذا وأصحاب ألوانه، وتكاثرْت
غنائه أنغام مَزج الذي العاِلم فِمنهم جميًعا، الناس طبقاُت إخراجهم يف ساهمت بل

.William of Lorris 10

.Jean de Meung 11
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ع شجَّ الذي النبيل ومنهم وأسلوبه، الِعلم وقار األدبية اللغَة يُكِسب أن وحاول بِعلمه،
«تيبوْلت العروش أصحاب من وَغنَّى أنشد َمْن فبنَي امللوك: منهم بل ومارسه، الفن
بطل األسد قلب رتشارد (وهو إنجلرتا ملك األول» و«رتشارد شمبانيا»12 ملك الرابع
ولكن إسبانيا، ملك العارش وألفونسو اسكتلنده، ملك األول وجيمس الصليبية)، الحروب
قاله ا ممَّ خريًا كانت نيا الدُّ الشعب طبقات من شعراء أنشَدها التي الغنائية القصائد
كما الحياة، تلك من ألَصُق وهي الشعبية» «األغاني األخرية هذه ى وتُسمَّ السادة، هؤالء

جميًعا. األَُمم عند الشعبية األغاني يف الحال هي
الفروسية قصص يف نَسلُكه أن نستطيع عظيم كتاب عرش الرابع القرن يف ظهر وقد
«فرويسار»،13 وُمؤلِّفه «Chronicles التاريخ «أخبار كتاب هو وذلك ِذكرها، سَلَف التي
تقريبًا كامًال قرنًا وإسبانيا واسكتلندة وإنجلرتا فرنسا تاريخ يقصُّ الذي الكتاب فهذا
كان فقد لعرصه؛ عظيمة صورة وهو الخيالية، القصة تفعل ا ممَّ أكثر القارئ خيال يُثري
، يملُّ ال الذي املشغوف نَظَر العالم إىل وينظر الرحلة، عن ينقطع ال الة رحَّ «فرويسار»
أمانة لألخبار إثباته ويف وحياة، وطالوة لِجدًَّة ألسلوبه وإنَّ يسمعه. وما يراه ما ويُسجل
عليه ليُطَلق حتى املؤرِّخني، من األول الصف يف وضعه ا ممَّ القارئ، عىل تَخفى ال ظاهرة
كان وقد القصة. فنِّ يف مكانته عن فضًال وذلك الوسطى»، العصور «هريودوت أحيانًا
سادت قرٍن يف عاش ألنه ُممتاًزا، شاعًرا يكن لم وإن شاعًرا، ذلك جانب إىل «فرويسار»
تَُعد ولم فرنسا، يف عرش الرابع القرن خالل الشعر قيثارة صمتت فقد النثر، كتابة فيه
يف بليغ أثَر «فرويسار» لكتابة وكان عرش. الخامس القرن يف إال الساحرة أنغامها إىل
فرنسا. يف النثر طابع طواًال قرونًا لِبَث الذي الوضوح نحو به اتََّجَه فقد الفرنيس، النثر

اإلقليم أدب وبخاصة الوسطى، العصور يف الفرنيس باألدب اإلسباني األدب ويتَِّصل
قصيدة تُقابل التي اإلسبانية فالقصيدة شديًدا؛ اتصاًال — بروفانس إقليم — الجنوبي
«السيد» كان وقد ،«Poem of the Cid يِّد السَّ «قصيدة هي فرنسا يف روالن» «أنشودة
بيفار»14 دي دياز «راي واسُمه األبطال، قتاَل األندلس يف امُلسلمني قاتل حقيقيٍّا رجًال

.Thibault IV 12

.Froissart 13
.Ruy Diaz de Bivar 14
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رضوب تَروي التي األساطري حوَله تُحاك موضوًعا «السيد» أصبح وقد «السيِّد»، ب ب ويُلقَّ
إىل جاوزته بل وحَده، اإلسباني األدب يف «السيِّد» شخصية تُؤثِّر ولم والبطولة. البسالة
إلحدى موضوًعا العظيم الفرنيس الروائي «كورنِي»15 فاتَّخذها األوروبية، اآلداب سائر

العربية. اللغة إىل األخرية هذه تُرِجمت وقد مآسيه،
الذي «العاِلم» ب ب ويُلقَّ «ألفونسو» ملكها عرش الثالث القرن يف إسبانيا أدباء ومن
وكتَب شعًرا أنشد فقد كاتبًا؛ باألخرى القَلم وحَمل ُمحاربًا يَديه بإحدى السيف أمسك
أصحاب بالطه إىل واستقَدم والعلوم، الفنون مختلف يف ُوِضعت مؤلَّفاٍت عىل وأرشف نثًرا،
إىل يَطمئنُّون ال عندئٍذ كانوا الذين «الرتوبادور» ة وبخاصَّ فرنسا، من الغناء ورجال الفنِّ
ذلك يف سيايس انقالٍب من شِهَده ِلما — وطنهم وهو — «بروفانس» إقليم يف الحياة
مع ولكنَّهم فرنسا، يف ازدهاَره إسبانيا يف للرتوبادور الغنائي الشعر يزدهر ولم العهد،
اختالف عىل النفسية الحاالت عن تُعربِّ واألناشيد األغاني من عظيًما مقداًرا أنتجوا ذلك

امُلمتاز. الجيِّد عر الشِّ إىل الركيك النَّظم من الجودة يف تتفاَوُت وهي ألوانها،
آخر. فصل موضوُعه زاهًرا زاهيًا أدبًا النهضة عرص يف اإلسباني األدب يف وسنجد

.Corneille 15
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الثالث الفصل

الوسطى العصور األدباألملاينيف

أجزائها ويف األملانية، البالد يف وجدوه ما بلٍد يف التكريم من يجدوا لم الشعراء لعل
«الرتوبادور» الشعراء بتأثري نشأ وهنالك والنمسا، بافاريا يف خاصة: بصفٍة الجنوبية
دقيقٍة تقاليد عىل بالحبيب فيتغزَّلوا الحب» «أنشودة يقرضوا أن الشعراء بني تقليد
غري وحدوده. قيوده يعدو أن ألحٍد يجوز ال الذي القانون مقام الشعراء بني تقوم معقدة
وأقلَّ ورصامة، ِجدٍّا فرنسا يف الرتوبادور زميله من أكثَر كان أملانيا يف الَغِزل الشاعر أن
هما — قرنني يف واستطاع الهزل، يعرف ال جدٍّ يف فنَُّه تناول فقد وبهرجة؛ زخرفًة منه
عن يشفُّ الذي الغنائي الشعر من كبريًا مقداًرا يُنتج أن — عرش والثالث عرش الثاني
الشعبية األغاني إىل باإلضافة الغنائية القصائد تلك فكانت الشعر، قرض يف قوية عبقريٍة
الشاعر وكان مًعا. وأنغامها بألفاظها امتازت التي األملانية «لألغاني» أساًسا الساذجة
إعجاب الحب» «أغنية وموضوع نيا، الدُّ الصفوف من فارًسا — عادة — أملانيا يف الَغِزل
عليه يستحيل بحيث الشاعر طبقة تُفوق اجتماعية طبقٍة من المرأٍة تقديسه بل الشاعر
تكون وقد سيِّده، زوجة يف بالفعل ُمتمثِّلة أحيانًا املحبوبة هذه تكون وقد بها. يظفر أن
معشوقة نحو شابٌّ شاعر ه يُحسُّ الحبِّ من اللون هذا وإن خياله. وليدَة أخرى أحيانًا
هذا كان ولنئ النهضة. وعرص الوسطى العصور شعر من كثرٍي يف ليَشيع مناله فوق
تُمكِّن سليمة قوية عاطفٍة عن صادر األحيان معظم يف فإنه أحيانًا ُمصطنًعا الحب

جميًال. تعبريًا عنه يُعربِّ أن الشاعر



األول) (الجزء العالم يف األدب قصة

فنِّ يف برع الذي ُفوِجْلِويد»1 ِدْر فون «ووْلرت هو أملانيا يف الغزل» «شعراء وأعظم
بل الغَزل يتكلَّف ال وكان الغنائي، بالشعر النهوض يف عميق أثٍر ذا وكان القريض،
هي بصبغٍة لتصطِبغ شعره يف البادية العاطفة وإن صادق، شعوٍر عن غنائه يف يصدر
ظالل «تحت هي املشهورة وقصيدته امُلعارصين، من كثرٍي شعر من نفوسنا إىل أقرب
غمار من ساذجة فتاة بل رفيعة، طبقٍة من سيدة فيها معشوقته وليست الزيزفون»،

الشعب.
بزميله فوجلويد» در فون «وولرت التقى أِن عرش الثالث القرن ُمستهلِّ يف حدث وقد
أقوى هما شاعرين بني لقاءً فكان األمراء، أحد بالط يف إِشنْباخ»2 فون «ُوْلفرام الشاعر
«ُوْلفرام» يعرف األدب وتاريخ وابتكاًرا. َخْلقا وأشدُّهم وعبارًة عاطفًة األملان شعراء
وَسوَّاها، فصاغها «بارسفال»3 قصة تناول الذي الشاعر أنه له يعرف كما الغزيل، بشعِره
القصة جاءته وقد ِذكرها، تقدَّم التي املقدَّس» «الوعاء أسطورة تَروي قصة أجمل وهي
«ُوْلفرام» ولكن األساطري، مصادر من وغريه تُرَوا» دي «ِكِرتْيان شاعرها عن فرنسا من
وإن القصص، بفنِّ إحساًسا منه وأدقَّ «ِكِرتْيان» الفرنيس سَلِفه من عوًدا أصلَب كان
تُكن لم األملانية اللغة ألنَّ وذلك ويتعثَّر؛ يَْغُمُض قصته مواضع بعض يف «ولفرام» يكن

للغناء. أدائها يف والسموِّ التهذيب من بلَغتْه ما للقصة أدائها يف بلَغْت
ثالوثًا معهما ن يكوِّ بحيث ثالث شاعر «ووْلرتَ» وزميله «ُولفراَم» الشاعريْن ويُعارص
أروع كتب الذي سرتاْسبُورج»4 فون «ُجوتِْفِريْد وهو الوسيط األملاني الشعر يف أدبيٍّا
أصول من ُمستمدَّة «ِتِرْستَاْن» فقصته بأِرسها؛ أوروبا يف بل أملانيا، يف البطولة مالحم
من يشء يُدانيها ال الفكرة ووحدة التصوير وِصدق التعبري قوة يف ولكنها فرنسية،
يُقاس أصًال بعُد فيما اتُِّخذت «ترستان» عن هذه «جوتفريد» وقصة الفرنيس. اإلنتاج
«أرثر» قصص من فرع «ترستان» وقصة املوضوع. هذا يف قصص من ُكِتَب فيما عليه

الوسيط. األدب يف شاعت التي

.Walther von der Vogelweide 1

.Wolfram von Eschenbach 2

.Porzifal 3
.Gottfried von Strassburg 4
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«أغاني ومعناها ليْد»5 «ِنِبَلنِْجْن هي الوسطى العصور يف األملان «إلياذة» أنَّ عىل
قصًصا منه فاستمدَّ بعد فيما «َفْجنَْر» عليه هبط خصب ثمني كنز وهي الظالم»، أهل

الغنائية. ملرسحياته
عرش، الثاني القرن يف عاش مجهول أملاني شاعر الُعظمى القصيدة هذه وكاتب
القديمة األساطري تلك الشمال، شعوب يف ظهروا الذين األوَّلني األبطال أساطري جمع وقد
أن قبل املدافئ حول جماعات جماعاٍت األوائل أصحابها بها تغنَّى قد أن بدَّ ال التي
األقَدمني اإلغريق أساطريَ بقروٍن ذلك قبل هومر جَمع كما والتدوين. الكتابة فنُّ يُْخرتَع
يف أجراها التي األساطري مجموعة عىل املجهول الشاعر وأطلق مالِحمه، يف شعًرا َفَصبَّها
و«األوذيسية» «اإللياذة» وقعِت ما األملان نفوس من تقع التي الظالم»، أهل «أغاني ِشعره
الكربى، اإلغريقية للمآيس موضوًعا الهومرية القصص اتُِّخذت وكما اإلغريق. نفوس من
عنها فأخذ الحديثة، العصور فنُّ منه استمدَّ َمعينًا الظالم» أهل «أغاني اتُِّخذت كذلك

الغنائية. مرسحياته — مثًال — «َفْجنَْر»
بقدوم وتبدأ مغامرة، وثالثني ِتسٍع يف الراوي يرويها الظالم» أهل «أغاني وقصة
ليخُطب ورمز8 مدينة إىل الواطئة، األرايض ملك سيْجَمنْد7 ابن وهو ِسيِجْفِرْد،6 البطل

برجنديا. ملك 10 جونَرتْ أخت كِريْمِهْلد9 وهي فتاة، ُحسنها يف تُضارعها ال فتاًة
عند تدريبه ى يتلقَّ كان حني شبابه يف عجيبة مغامراٌت هذا لسيجفرد كان وقد
إال الجراح من مأمٍن يف بعدئٍذ فأصبح بدمائه، واغتسل أفعوانًا قتَل فقد للسيوف، صانٍع
شجر من ورقٌة به لصقْت حيث كِتفيه بني يَقُع موضع وهو جسده، من واحٍد َموضٍع يف
الَعِقُب كان ما سيجفريد من امَلوضع هذا فكان األفعوان، بدماء اغتسل حني الزيزفون
حمل قد كان سيجفريد اكتسبها التي الحصانة هذه فوق اإللياذة. قصة يف أخيل من

.Nibelungen Lied 5

.siegfried 6

.Siegmund 7

.worms 8

.Kriemhild 9

.Günther 10
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عن اختفى به ع تلفَّ ما إذا اإلخفاء بثوب وظفر األساطري، أعاجيبه عن تُروى بتَّاًرا سيًفا
ُمتآِزرين؛ رجًال عرش اثني قوة تعدل قوًة ذلك فوق الثوب هذا أكسبَُه وقد العيون، نظر
كنوز له اجتمعت كله ذلك وفوق اآلخرين. عىل سلطانًا أكسبَه ِسحري صولجان له وكان
له وأَسلَمت الحرص، تحت تقع ال كريمة وأحجاًرا ذهبًا تحوي وهي الظالم، مملكة أهل

وِقيادها. زمامها األقزام دولة
امللكة — استطاع إن — ليخُطب أيِسنَْلنَْده11 إىل يرَحل أن جونَرتْ امللك أراد ا فلمَّ
يصَحبَه أن سيجفريد مع اتفق ُمغاِمرة، جريئة ولكنها الجمال بارعة وهي بَرنِْهلد،12
ذلك ودون — مطلِبه قضاء يف سيجفريد عاونه فإْن توابعه، من َعبٍْد هيئة يف ُمتنكًرا
من ُهما أين لكن يخُطبها، جاء التي كِريمهْلد بأخِته الزواج جونرت له أباح — أهوال
يف إنها امُلقاتلني؟! طليعة يف نفسها تضع التي الشموس املرأة تلك وهي بربنهلد الظفر
األحجار. وقذف والقفز الرُّمح رماية يف يفوُقها ِلَمن إال زوًجا نفسها تَهُب ال حاالتها أهدأ
ونازل مضاعفة، أضعاًفا قوَّتُه وازدادت فاختفى السحري، بثوبه سيجفريد ع تلفَّ
بيديه ح ويطوِّ جسده يهزَّ أن إال الخاِطب جونرت عىل يكن ولم بَرنهْلد املخطوبة امللكة
مع تنتِقل أن عليها لزاًما فكان برنهلد بهزيمة األمر وانتهى بالنزال. هو يقوم كأنما
يَُزفُّ جونرت جميًعا: للخاطبني العرس حفالت أقيمت حيث ِوْرِمْز، بلِده إىل خطيبها
برنهلد لكن وجالًال، روعًة تفيض الحفالت وكانت كريمهلد. إىل وسيجفريد برنهلد، إىل
بخطيبها فأمسكت الزفاف، ليلة يف ِسحرها بقيََّة استخدمت قد — الساحرة امللكة تلك —
مرًة سيجفريد فنهض الحائط، يف ِمسمار عىل وعلَّقتْه بِمنْطقتها ا شدٍّ وثاَقُه وشدَّت جونرت
بكارتها ْت ُفضَّ أن إالَّ هو وما الغاِدرة، املروِّعة املرأة تلك عىل جونرت زميله يُعني أخرى
قدَّم ِلما — سيجفريد جزاء وكان لزوجها، القياَد وأسلَسِت قوَّتها، كل عنها ذهبْت حتى
ثم فيهما، ما حر السِّ قوَّة من وفيهما وِمنطقتها خاتََمها برنهلد من أخذ أن — َعون من
زاخر نعيٍم يف وزوجه سيجفريد فيها يتقلَّب أعوام وتميض كريمهلد. زوجته إىل أهداها
سوى تلك سعادته يشوب وال الظالم، مملكة من إليه آَلْت التي العريضة كنوزه بفضل
لجونرت، رقيق عبٌد بأنه سيجفريد إىل تُشري تَزْل لم برنهلد امللكة أنَّ وهي واحدة، شائبة

كريمهلد. لزوجته سيدة لذلك وأنها

.Isenlanb 11

.Brunhild 12
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وعدٌد وأبوه زوجته وصِحبته ُورمز، يف أُقيم حفل إىل سيجفريد جاء أن يوًما وحدث
ثم يُرجى، ما َخري عىل الحفل خالل األمور وسارت العد، يُحصيهم يكاد ال األتباع من
وبَلغ زوَجيهما، قْدر فيه تِزنَان حادٍّ نقاٍش يف — وكريمهلد برنهلد — امَلرأتان اشتبكت
تُريد الباب نحو وذهبت عظيمة، حاشية وخلفها كريمهلد نهضت حني أشدَّه النزاع
قائلة: وعنَّفتْها لتلك، ما الحاشية جالل من لها يُكن لم التي برنهلد بها فلِحقْت الخروج،
انفجرت حني املكتوم ُّ الرسِّ ذاع وهنا امللك.» زوجة عىل الخروج يف العبد زوجة تتقدَّم «لن

حانقة: مغضبة وهي قائلًة كريمهلد

الحديث؟ عن هذي يا أَْمَسْكِت هال
وأفضل. لك خريًا الصمُت كان فقد

الجميل؟ هذا ِجسمك بالعار تُجلِّيل ألم
ملليك؟ زوجًة تكون أن عاهرة استحلَّْت فكيف

ا قْرسً زوجها افرتََعها حني انتزاًعا منها انتُِزعا اللَّذين وامِلنطقة الخاتم لها أبرزْت ثم
أصاب ِلما تنتِقم أن لها يمكن كيف وتُدبِّر تُفكِّر أخذت ثم باكية، برنهلد فانفجرْت

بليغ. ُجرح من كربياءها
هذا زال فما هيجن،13 هو ُمخيًفا ُمحاربًا بأعدائها اإليقاع يف عنها برنهلد وأنابت
يمكن واحًدا موضًعا جسده يف أنَّ سيجفريد بِرسِّ له أفضْت حتى يُصانعها بكريمهلد
قتيًال فأرداه سيجفريد، البطل باَغَت أن هيجن يلبَْث فلم كِتَفيه. بني وذلك فيه، جرُحُه
كريمهلد غريمتها تستِذلَّ أن بدَّ فال هذا، يكِفها لم برنهلد ولكن َصيده. ب يتعقَّ وهو
يف عاًما عرش ثالثة املسكينة وبِقيَت كنوزها، استالب عىل هيجن فعمل زوجها، قتْل بعد
إتِزل،14 امللك هو األرض أقىص من ملك خطبتها يف أرسل حتى شديد، وُحزن ُمدقع فقٍر

برنهلد. اللدود عدوَّتها من لتنتِقم لها فتسنَح تعود الفرصة لعلَّ منه الزواج فقِبَلت
زوجها، قرص إىل هيجن وبطَله جونرت تدعو كريمهلد أرسلت ثم أعوام، ومضت
ولكن سيِّده، عنها يِرصف أن وحاول ُسوء، من الداعية إليه قصدْت ما هيجن فأدرك

.Hagen 13

.Etzel 14
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عن يعَلم كريمهلد زوج إتزل يكن ولم وأتباعه. حاشيته يف وذهب له، يأبَْه لم جونرت
حتى الحفل اكتمل إن وما وإكرام، حفاوٍة يف األضياف يستقِبل فأخذ شيئًا، زوجته مكيدة
وسالت رءوس، وطاحت ِقِيس، وُرِميَت سيوف، َفُسلَّْت الضغائن َمكنوَن النفوس أخرجت

رجاله. وبعض إتزل سوى حيٍّا يبَق ولم حتوَفهم، الفريَقني من األعداء ولِقَي دماء،
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الرابع الفصل

الوسطى العصور يف األدباإليطايل

دانتي (1)

فجاء عرش؛ الرابع القرن يف بحياته أوغل وقد عرش، الثالث القرن يف دانتي َمولد كان
نهضًة ذاته يف كان دانتي ولكنَّ أوروبا، يف للنهضة املؤرِّخون َده حدَّ الذي املوعد ُقبيل
أو قرننَي ظلَّت بل — عهده يف كانت التي بإيطاليا، «فلورنسه» يف دانتي ُولِد وقد ُكربى.
العاِلمني مدائن بني ذلك يف يعِدلها ال واآلداب، الفنون معقل — زمانه بعد قرون ثالثة
الكربى الفنية آيتَُه يُنشئ أال العظيم لشاعرنا هللا شاء لكن الذهبي. عرصها يف أثينا إالَّ
إىل ُمنتميًا هو وكان عنيف، سيايس رصاع من أياُمه شهدته ِلما وذلك الفنون، مدينة يف
يف امُلورسين من األدب بُحماة فاعتصم املدينة من السلطان ذوو فنفاه الخارس،1 الحزب

«الكوميديا». أنشأ و«راِفنَا»3حيث «فريونا»2 يف ة وبخاصَّ اإليطالية، املدائن
ولم — اإللهية» «الكوميديا عليها أطَلق التي «الكوميديا» هي الكربى دانتي وآية
الجحيم يف خيالية رحلة وهي — الثاني العنوان هذا عليها أطلق الذي هو دانتي يكن
الكمال. حدود الفنية الجودة من الشاعر بها بلغ وقد الفردوس، ويف األعراف، ويف

التدُخل ضدَّ السياسية فلورنسا حقوق عن يدافع كان الذي (Branchy) البيض حزب من دانتي كان 1

البابا. إىل يميل كان الذي Neri ود السُّ لحزب ُمعارًضا الحزب هذا وكان البابوي،
.Verona 2

.Ravenna 3



األول) (الجزء العالم يف األدب قصة

تندِرج هي وال املالِحم سلك يف تنخرط هَي فال األدب، من خاص نَمط و«الكوميديا»
والتأليف الصياغة يف بمثلها يأِت فلم املألوفة، املعروفة الشعر رضوب من رضٍب تحت
وليًدا الشعر عالم يف فجاءت إنشاء، وأنشأها خْلًقا دانتي خلَقها إنما الحق، أو سابق

وعبارة.4 وصورًة مادًة جديًدا
املوتى، ليشهد يرتِحل حني فإنه عرصها؛ ِحكمة سطورها يف جمع فقد هذا ومع
أشعاره يف يُعيد ثُم واألبطال، األعالم وتراجم التاريخ حقائق ُجعبته يف يحِمل تراه
امُلحسنني أنباء يقصُّ كما العقاب، ألوان من ون يستحقُّ ما لهم ر ليُصوِّ اآلِثمني قصص
يُصاِدفه ما مصدر هي وأولئك هؤالء عن والرواية ُمقيم. نعيٍم من به هللا وافاهم وما
وساكنيه، الجحيم عن الشاعر رواه ما ة وبخاصَّ وجمال، ُمتعٍة من القصيدة يف القارئ
وإن قديس! ُمتبتٍِّل عن تُْروى القصة من أمتَع كانت آِثم مجرم عن ُرويت إذا القصة ألنَّ
والنبوغ، الفنُّ أسعفه ما ويستثمرها وضوح، يف اإلنسانية الحقيقة هذه َليُدرك دانتي
فيَصبُّه العذاب ُع وينوِّ عنيًفا، هزٍّا النفوس يهزُّ أليًما عذابًا الجحيم بأصحاب يُنزل فرتاه
عن صادر عذاب أنه تقرؤه وأنت تحسُّ ال ذلك ومع الرُّوح، عىل وطوًرا الجسم عىل تارًة
هللا، برؤية رحلته الشاعر ويختم الجميل. والعطف الرحمة تُسوده بل وضغينة، حقٍد
عندئٍذ األفالك»؛ وسائر الشمس يُحرِّك الذي «الُحبِّ يف اإلنسانية اإلرادة تنطِمس وعندئٍذ

باهلل. اإلنسان يتَّحد
آفاق بصائرنا أمام ليفتح الرؤية هذه ألبصارنا يُهيئ أن بهذا دانتي أراد وإنما

النعيم. يف رجاءٍ إىل قاء بالشَّ إحساس من فيُخرجنا الفسيح، األمل
والالهوت الفلسفة يف يات ُمَعمَّ َحَوْت لكنها بارعة، رائعة قصيدًة «الكوميديا» جاءت
إفالسه، أعلن ثُم وتوضيحها حلِّها سبيل يف يُجاهد تالية قروٍن ستة يف العلمي البحث أخذ
فاتنًا السطح كان إن األعماق إىل والَغوص املشكالت حل يف كله العناء هذا فيَم ولكن

امُلستطاع. فوق ذلك وراء ما كان إن الدانية القطوف بهذي فلنستمتْع بًا؟ خالَّ

العالء ألبي الغفران ورسالة لدانتي اإللهية الكوميديا بني به الشَّ من وجوًها الباحثني من كثري عقد 4

وإِن املوضوع يف ُمتقاربتان فالروايتان ال، أو املعري من دانتي أخذ هل اآلن، إىل الِجدال واستمرَّ املعرِّي
إيطاليا يف ُمنترشة كانت العربية واآلداب اإلسالمية األفكار أنَّ الثابت فِمن كان ما وأما الشكل. يف اختلَفتا

اإلقليمني. هذين أدب يف واضح أثٌَر لهذا وكان األندلس ُمسلمي بواسطة فرنسا وجنوب
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إيَّاها؛ ألبََسها التي الصورة إىل تعُدوها بل الفكرة، حدِّ عند الشاعر عبقرية تِقف وال
ثالثة من تتألَّف فالكوميديا واإلنشاء، التأليف معجزات من ُمعجزة عنده القصيدة فبناء
وثالثون ثالثة منها ِقسٍم كل ويف والفردوس، األعراف) (أو وامَلْطَهر الجحيم، أقسام:
مائة بذلك لك كان للجحيم، فاتحة الشاعر اتَّخذه زائًدا مقطًعا إليها أضْفَت وإذا مقطًعا،
مائة منها كلٍّ ففي أبياتها، عدد يف كلُّها تتساوى تكاد واملقاطع القصيدة. ن تُكوِّ مقطع
قوامها فالوحدة القافية؛ ُمثلَّثة وحداٍت من ترتكَّب ذلك، من يدنو ما أو سطًرا وأربعون
ولم تليها. التي الوحدة من والثالث األول السطرين مع أوسطها يتناَغم أسطر ثالثة
األوزان يف براعته عىل دليًال لقصيدته دانتي ابتكَرها التي الشعرية الصورة هذه تكن
امُلثلثة الوحدات هذه ألنَّ سليقته، وقوة ِفطرته سالمة عىل بُرهان ذلك فوق لكنها وكفى،
الفكرة، ففيه وتباينت: ألوانه تعدَّدت وقد موضوعه، عن للتعبري يصلُح ما خري القافية
واحًدا نسيًجا كلها جاءت بحيث املوَجزة، والِحكمة امُلستفيض الوصف وفيه القصة، وفيه
امُلبتَكر الوزن هذا أنَّ بالذكر جدير هو وما واألجزاء. األطراف موصوَل الديباجة متماِسَك
صاحبه، عند كان كما ُمتَّسًقا طيًِّعا أيديهم يف يكن فلم كثريون دانتي بعِد من حاوله قد

سواه. شاعر فيه يُشاركه ال به ا خاصٍّ ظلَّ لذلك
الفنية وبالصورة يُنشئها السامية بالفكرة الخارق النبوُغ هذا يقنَع ال ثم ماذا؟ ثم
يصطِنْعها لم لغًة فاصطنع نفسها، األلفاظ إىل ذلك تجاوز لكنه يَخلُقها، القصيدة بناء يف
ال العلماء، بني الكتابة أداًة فيه الالتينية كانت الذي العرص ذلك ففي قبله؛ من الشعراء
أدبية لغًة «تسكانا» إقليمه يف العامية اللهجة من دانتي اتَّخذ منازع، ذلك يف يُنازعها
أصبحت حتى وتشذيب تهذيٍب من أُدخل ما بعُد فيما عليها أُدخل ثُم لفنِّه، يستخدمها
«اإليطالية ب اليوم يها نُسمِّ ما وهي إيطاليا، يف األدباء أقالم بها تجرى التي التعبري أداَة
جميل، أدب ولِبعِضها كثريات، لهجاٌت — بها يزال وال — إيطاليا يف كان لقد القديمة».
من امتازت — يجاورها وما فلورنسه يف الحديث لهجة وهي — التسكانية اللهجة ولكنَّ
بفضل وذلك املتعلمني، بطوائف الخليق الصحيح للتعبري مقياًسا واتُّخذت جميًعا، دونها

دانتي. شاعرها
أن بذلك أراد كأنما الجحيم، رحلة يف يَهديه دليًال ِفرجيل سلِفه من دانتي ويتَِّخذ
عميًقا أثًرا لِفرجيل أنَّ يف شكٍّ من فليس األسلوب»، «جمال يف ألستاذه بالجميل يعِرتف

السواء. عىل والحديثة الوسيطة أوروبا ُشعراء يف بل دانتي، يف
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هي سنِّه مثل يف بفتاٍة يلتقَي أن املصادفة له شاءت عمره من التاسعة دانتي بلغ ملَّا
«منذ أنه يُقرِّر بعُد فيما الشاعر ولكنَّ حديثًا، يتبادال ولم اليافعان التقى «بياتْرتْيش»؛5
حياته ختام حتى «ِبيَاتْرتْيش»، ولِبثَت نفيس.» من الحب سلطان تمكَّن قد اليوم ذلك
فيذُكر ماضية، ذكرياٍت ِسنيه أواخر يف يستعيد ذا هو فها ومشاعره؛ خواطره ُملتقى
الثياب تكون ما «أبدع ثوبًا ترتدي وهي األيام أسعد يَُعدُّه يوًما الحبيبَة شهد كيف
ِسنِّها.» يَفاَعِة مع تناسبًا يكون ما أتمَّ نحٍو عىل وازدان َق تََطوَّ جميًال قرمزيٍّا ثوبًا لونًا،
وكانت ثانية، مرة «بياترتيش» الشاعُر قابل ثم ِتسعة، أعوام اللقاء هذا بعد ومضت
يتبادل ولم تَكُربانها، سيدتنَي ُصحبة يف فلورنسه شوارع يف وتسري أبيض، ثوبًا ترتدي
يَعلوني وقفُت حيث إىل عينيها «أدارت الفتاة لكن أيًضا، املرأة هذه يف حديثًا الحبيبان
يف إيلَّ ُخيَِّل الجالل من نحٍو وعىل التعبري، عىل يعزُّ ُظرٍف يف حيَّتني ثم الشديد، الخجل
ثالثة، مرًة إالَّ ذلك بعد حبيبته عىل عيناه تقع لم ثم النعيم.» جنََّة أشهد أني ذاك موقفي
ه ضمَّ قلٍب أكرب يف العميقة العاطفة هذه «بياترتيش» تنُفث أن للقدر سخرية من لها فيا
األقدار لكن وإلهام! ِسحر من نَفثْت بما عاِلمٍة غري األيام بها تميض ثم إنسان، صْدر
قلب يف «بياترتيش» بعثتها التي القوية العاطفة لهذه فتهيِّئ أفسدت، ما فتُصِلح تعود

كوميدياه. يف دانتي خلَّدها إذ اإلنساني، األدب روائع إحدى يف تُخلَّد أن دانتي
عنها فكتب عمرها، عن والثالثني الخامسة يف وهي وماتت «بياترتيش» وتزوَّجت
يف تغلغل حزن َعراني حتى نفيس مباهج أوىل فقدُت إْن «ما يقول: موتها بعد دانتي
كتبَُه له كتاٍب أول يف هذا ُحبِّه قصة دانتي ويقصُّ شيئًا.» يُجدي متاٍع أيُّ يَُعْد فلم قلبي،
شعرية، مقطوعات تتخلَّلها فلسفية رسالة والكتاُب الجديدة»؛ «الحياة وهو باإليطالية

باكرة: سنٍّ يف حبيبته موت الشاعر فيها يُعلِّل إحداها هاك

السماء إىل الفيَّاض الجالل هذا َصَعَد
الخلود، ربِّ يف الدهشة فأيقظ
لذيذ شوق نفسه يف شاع حتى

.Beatrice 5
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الباهر، الجمال ذلك إىل
طامحة؛ هللا نحو الفتاة تكون أن هللا فقىض

والعناء؛ بالرش ُمرتعًة األرض هذه رأى إذ
جالًال. تفيض كهذي بمخلوقٍة خليقة فليست

اإللهية» «الكوميديا يُنِْشد رشع — الجديدة» «الحياة كتابه دانتي أتمَّ أن وبعد
إىل بها ليتَِّجه الكوميديا دانتي كتب فقد أحبَّها، التي املرأة إىل يقدِّمه ُقربانًا لتكون

الجديدة»: «الحياة فصول آِخر يف يقول فهو موتها؛ بعد «بياترتيش»

قالئل أعواًما أجىل يمتدَّ أن جميًعا الكائنات عىل الحياة يُفيض الذي شاء لو
َفْلتَْقِض ذلك، أتممُت فإن المرأة. مثله يُكتَب لم ما عنها أكتُب أن آُمل فإني
إذ محبوبته جالل فيشهد السماء، إىل روحي يُصِعَد أن الجالل ربُّ هللا إرادة

«بياترتيش». يرى

والفردوس، وامَلْطهر للجحيم وصف — أسلفنا كما — فهي اإللهية الكوميديا أما
أن به أُريَد رمز أمرها حقيقة يف لكنها املوت، بعد األرواح حالة ظاهرها يف تصوِّر وهي
وافيًا موجًزا لك نعِرض أوالء نحن وها الروح. وإرشاق الهداية إىل اإلنسان حاجة يُبني

الخالدة: القصيدة لهذه
الوحوش من بفئة وإذا ُمعتمة، غابة يف طريقه َضلَّ قد هو فإذا دانتي ينظر
الشاعر — «ِفرجيل» يَلقاه هنا ها صعوده، يعتِزم كان جبًال صعوده دون تُحول الكوارس
يُِريَه وأن العذاب، ألوان من الجحيم يف ما عىل يُطِلعه أن وبعد — العظيم الروماني
السبيل. سواء تهديه الفردوس إىل «بياترتيش» َصِحبَته ذلك تمَّ ما فإذا ذاك، بعد املطهر
التي امُلفِزعة الكلمات هذه فيقرأ الجحيم باب يأتيا حتى «ِفرجيل» ودليلُه «دانتي» يسري

عليه: ُخطَّْت

األحزان. مدينة إىل أدخلوني
العذاب. أليم إىل أدخلوني

اآلبدين. أبد إىل َضلُّوا َمْن بني أدخلوني
ميزانًا، العدل أقام قد بارئي إنَّ
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بُنياني، يقوِّم أن هللا قوة شاءت ثم
األول، والحبُّ الُعليا الِحكمة إال هي وإْن

الخوالد، غري قبيل هللا يخلُق ولم
باقية؛ الدهر وجه عىل فإني

رجاء. كل أنفسكم عن انِفضوا الواردون أيها فيا

مركز عند رأسه مقلوب، مخروط هيئة يف سحيقة هوَّة بالجحيم فإذا ويدخالن
الدََّرج هذا وعىل عمًقا، ازدادت كلما حجًما تقلُّ عراًضا درجاٍت ُمَدرََّجة وجوانبه األرض
يكاد فال موازينه؛ ت َخفَّ ملن وُعلياها بخطاياه، موازينه ثُقلت ملن ُدنياها اآلثمون: ُحِرشَ
الذين أرواح فيه ُحرشت ُمظلًما سهًال يُبرصان حتى الجحيم أبواب يدخالن الشاعران
يف — بالحياة عنده تكن لم ألنها حياتهم يقول وال — أيامهم وأنفقوا ألنفسهم عاشوا

قرار. إىل يطمئنون تدعهم فال الزنابري تلَدُغهم كانت وهؤالء وُقعود، تَراٍخ
واألىس، األسف نهر وهو أشريون»6 «نهر بَلغا حيث السهل ذلك الزائران وعَرب
وكان اآلخر. الشاطئ إىل العبور يرُقب كلٌّ «شارون»7 مْعرب عند زحاًما ألَفيا شطِّه وعىل
َحْلقتان كأنهما وجهه يف تدوران وعيناه وقسوة، عنٍف يف امُلتزاِحمني ينُقل هذا «شارون»
برعٍد إال منها يُفيق ال إغماءة يف ويسُقط الرهيب، املشهد هذا دانتي يحتِمل فال نار؛ من
«ِلْمبُو»، إىل دليلِه مع هبط وعندئٍذ «أشريون». عربا قد أنهما فريى شديًدا، قصًفا يقصف
ولذا املسيحية، قبل ماتوا الذين األوثان عبََدَة وجد هنا وها الجحيم، حلقات أوىل وهي
عاشوها التي الفضيلة حياة من الرغم عىل الفردوس نعيم من الحرمان عليهم حقَّ فقد
و«أوفد» و«هوراس» «هومر» بأسالفه دانتي يلتقي األوىل الحلقة هذه ويف األرض. فوق
يُبِرص بدانتي فإذا الجحيم، من الثانية الحلقة إىل ويهبطان حسنًا؛ لقاء هؤالء فيلقاه
إنسان؛ وجه له عظيًما كلبًا فرياه — الجحيم قاىض وهو — «مينوس»8 مدخلها عند
هنا وها األصقاع. تلك دخوله يف حذٍَر عىل يكون أن دانتي يُنِذر أن «مينوس» يلبَث فال

.Acheron 6
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قد بهؤالء وإذا الُحب، يف فأجَرموا أجسادهم شهوات يف اسرتسلوا من عقاَب دانتي يشهد
العاصفة: يف الكراكيُّ كأنهم الراجفة فأخذتهم شديدة ريٌح بهم عصفْت

واألىس، الحزن صيحاِت أسمع بدأُت قد ها
الشاكيات األنَّات حيث إىل أتيُت قد ها
مكان إىل أتيُت إذ فتؤِذيَها، أُذني تقَرع

عواصف، رياح زمجَرْت وهناِلك الضوء، فيه َخَفَت
الهوج، برياحها العاصفة مزَّقته البحر كأنه

عاتية، رياح الجحيم جنباِت يف هبَّت إذ
األرواح أمامها تُسوق الغضب َسورة يف أخذت

موِجًعا، عنيًفا دفًعا وتدفعها الدُّوار، حتى بها تدور
الفاتكة، الجائحة عند بها بلَغْت ما إذا حتى

وعويًال، أنَّات وسمعُت رصخات، سمعُت
السماء. يف الخري قوَّة تَُسبُّ اللعنات وسمعُت

بطرة»: و«كليو «بسيمراميس» الشاعران أبرص وهنالك
سبيلها يف التي «ِهِلْن» مَلحُت وهنالك
طويًال، الزمان ِمن حينًا البالء َعمَّ

النهاية، حتى بالُحب مدفوًعا قاتل الذي العظيم «أخيل» ثَمَّ وأبرصت
«ترستان» ورأيت «بارس» ورأيُت

— يًا وُمَسمِّ إليهم ُمشريًا — أراني أْلًفا هؤالء وغري
الحياة. طعَم الُحب لوعُة أفقدتهم ن ممَّ

وتقصُّ «باولو»،10 وحبيبها «فرانسسكا»9 دانتي رأي وأولئك هؤالء وفوق
وهل واإلشفاق. العطف مواقع الشاعر من القصُة فتبلُغ قصتها، عليه «فرانسسكا»
فتَك وكيف حبيبها، مع بُوِغتَت كيف تروي امرأٍة إىل يستِمع أن الرقيق القلُب هذا يحتِمل

.Franceaca 9

.Paolo 10
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ألفى أفاق ما إذا حتى إغماءٍة يف الشاعر فسقط األعرج»،11 «يوحنَّا زوُجها بالحبيبنَْي
الجحيم. حلقات من الثالثة الحلقة يف نفسه

الدنيا يف شغلتْهم الذين ُشوهد فهنالك النَّهم، ِعقاُب أُِعدَّ الثالثة الحلقة هذه يف
أخذ بينما والصقيع، والثلج املطر من وابٍل تحت الطني من َحمأٍة يف يتمرَّغون بطونُهم،

تمزيًقا. جلودهم ويمزِّق ويعوي ينبَح — عمالق كلٌب وهو «Cerbru «سريبروس

الكالب نباح ينبح أخذ — العجيب الكارس الغليظ الوحش ذلك — «سريبروس» إنَّ
ثالث ثنايا له عريض، حلٍق من

محتشد جمع يف
سوداء. ِرْخَوة ولِحيته تلمعان، أرجوانيَّتان وعيناه

فِمخلبان، يداه ا أمَّ املعدة، منه ضُخَمت قد
األعضاء ويُمزِّق وينهشها األرواح م يُهشِّ بهما

ِشْلًوا. ِشْلًوا

إله «بلوتس»12 مدخلها عند فيُبرصان الرابعة الجحيم حلقة الشاعران يدخل ثم
يُنِفقون، ال أعناقهم إىل أيديهم َغلُّوا ومن باإلرساف، هم أكفَّ بسطوا من هنالك يُراِقب املال
فال ُمتقاِبلني، اتِّجاَهني يف عاتيات صخٍر جالميد يُدْحِرجوا أن عليهم ُقِيضَ وأولئك فهؤالء
— اإلعياء منهم نال وقد — األشقياء فينفِجر بعًضا، بعضها يصِدم أن جالميدهم تلبَُث

فريق. عىل منهم فريق يصبُّها باللعنات
يف يتقلَّبون الساخطون الِغَضاُب حيث الخامسة الحلقة إىل الراحالن يَِرُد وبعدئٍذ

قائًال: لزميله «ِفرجيل» فيُشري «ستيجيان»، بُحرية يف أليم َعذاٍب

بُني؟ يا أرأيَت
الغضب؟ َسورة الحياة يف غلبتُْهم من أرواح أرأيَت

تحت أنَّ اليقني ِعلم كذلك هؤالء عن فاعَلْم
دون يتنهَّ جموع، منهم تسُكن املاء

.Johu the Lame 11
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املاء. صدُر بِفعلها يعلو التي الفقاقيع هذي فتنتِفخ
البرص. هَت وجَّ أينما هذا تشَهْد انظر

ِحزانًا؛ يوم ذات «كنَّا َليَقولون: بالَوْحل لَصقوا وقد وإنهم
الشمس، تُبِْهُجُه الحلِو الهواء يف كنَّا

ثقيًال، وضبابًا ُمظلمة نفوًسا أجواِفنا يف نحِمل
القاتم.» املكان هذا يف الُحزن علينا َحقَّ فقد

يُغمغمون، كانوا الحزينة النغمة بهذه
يُفِصحون. ال واضحًة باأللفاظ لكنهم

وشِهدا ُشعلتان، ته ِقمَّ من تُيضء شاهق بُرج إىل الشاعران وصل وبعدئٍذ
امللهوف ُرسعة يف إليهما قادًما «ستيجيان» بحرية يف العبور عىل القائم «فليجياس»13
مدينة وهي «ديس» مدينة القائم الكثيف الضباب خالل فأبرصا البحرية؛ عرب ليحملهما
قائمًة الجنِّ من طائفة وكانت اللهب. بألسنِة جة متوهِّ وقبابها أبراَجها شِهدوا الشيطان،
أرواح شِهدا حتى الشيطان مدينة من يدنُوان الراِحالن يَكِد ولم أبوابها. حراسة عىل
وتَصيح والغضب، الَغيظ من كاألفاعي التي شعورها تُمزِّق املنازل رءوس عىل الشياطني
أن دون البحرية َعْرب ُمرسًعا إليهما يأتي َمَلًكا لكنَّ فيجُمدا، الراِحلنْي، لتمنَع السحر بقوَّة
الرجالن فيدخل الطريق، للشاعَريْن ويفسح الشياطني أرواح فيرسد بمائها، أقدامه تبتلَّ
منها كلٍّ يف ج تتأجَّ غطاء، يُخفيها ال مكشوفة أجداث مألته فسيًحا سهًال ويُبرصان املدينة
السابعة الحلقة حدود الراِحالن وبلغ ِدينه. عن َضلَّ قد صاحبه كان روًحا تلتِهم نار
يف وقف دماءٍ من نهٍر إىل انتهيا حتى الجوانب ُممزَّقة صخور من َشقٍّ خالل فهبطاها
الشاطئ عىل تجري «شريون» رأسها وعىل الجنِّ من فصيلة أخذت بينما الطُّغاة، لَُججه
وتَقدَّم ونهبًا. سلبًا جريانهم عىل اعتَدوا الذين الطُّغاة أولئك جسوم الِحداد بسهامها وتُلِهب
الدماء: نهر يف الَغرقى اآلثمني جماعة إىل مشريًا وقال الفصيلة تلك من واحٌد الشاعريْن إىل

اسرتسلوا الذين الطغاة أرواح هذي
يولولون إليهم انظرا األبرياء؛ وسلب الدماء سفك يف

.Phlegyas 13
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اإلسكندر، موطن هنا ها غليظ؛ إثم من اقرتفوا ما جزاءَ
صقلية سام الذي ديونيسيوس هوى هنا وها

طواًال. أعواًما العذاب ألوان
…

بالعقاب تهوي الصارمة السماء عدالة إىل انُظر
عذاب! َسوط األرض يف كان الذي « «أِتالَّ عىل

كئيبة غابة وهو الثاني ُجزأها فيدخالن السابعة، الحلقة يف الشاعران يزال وال
هذه يف نفوسهم فانقلبَْت بأيديهم، أنفسهم أزَهقوا الذين أرواح من تكوَّنت ُموِحشة
القِذر الطري من ْرضب عليها يعيش ة سامَّ ثمار منها تتدىلَّ قصرية، ة جافَّ أشجاًرا الغابة
جسٍم من ينصبُّ كأنه الدم ق تدفَّ شجرة من فرع انكرس كلَّما وكان النساء، وجوه له
قوية كالٌب تقتِفيَه أن عذابُه كان الغابة تلك يف ُحِرشت التي األرواح وبعض مجروح،
اإلثم اقرتفوا الذين فيه ُحِرش ثالث ِقسم السابعة وللحلقة نهًشا. جسومهم تنَهش سوداء
عليه تتساقط جاف ُملتهب رمل يُغطِّيه سْهل أُِعدَّ فلهؤالء الفن، أو الطبيعة أو هللا نحو

الجليد. من ألواٍح إىل بطءٍ يف فتحوِّلها الريح عليها تهبُّ ثم النار، ِقطع
الرمال هاتيك خالل يجرى الذي الدماء، نهر شاطئ عىل املسري الراحالن وواصل
سحيق؛ مهًوى إىل ساقطًة النهر دماءُ فيه ق تتدفَّ مكانًا الطريق من بلغا حتى امُللتهبة،
شاهدا أن بعدئٍذ لِبثا فما الهاوية، يف بها وألقى «دانتي» زميله ِمنَْطَقَة «ِفرجيل» فأخذ
إىل وصل حتى القاتم امُلظِلم الهواء أجواز يف سابًحا القاع من يعلو ُمخيًفا ضخًما حيوانًا
فجواٍت عَرش تنقِسم وهي الجحيم حلقات من الثامنة الحلقة إىل فاْمتََطياه يِقفان، حيث
الشياطني من فئة تنَطُحهم الفاسقون ُحرش أُوالها ففي رضوبه؛ بكلِّ للخداع كلها أُعدَّت
للُمتاِجرين الثالثة والفجوة الوحل، يف يتمرَّغون بامُلرائني أُلقي الثانية ويف القرون، ذوي
أسفل، إىل ة ُمدالَّ ورءوسهم عميقة، ضيقة ثغراٍت يف أجسامهم ُعلِّقت فهؤالء بالدِّين،
امُلتنبِّئني لطائفة الرابعة الفجوة وكانت الصخور، فوق املشاعل كأنها تشتِعل وأقدامهم
أُعدَّت يَغيل بقاٍر ُملئت ُحفرة ذلك ويتلو الظهور. إىل الوجوه أطلَّت بحيث أعناقهم لُِويَْت
ِحَداٍد. وِسنَاٍن ُسود أجنحٍة ذَوي الشياطني من جماعة ترُقبها فيها، ينغمسون للسالبني
الطائفة هذه عىل يجعل فهو «الجحيم»، يف وَرَد ما أروع من املنظر لهذا دانتي َوَوْصُف
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نَفٌر أوامره تنفيذ عىل ويساعد «بارباريتشا»14 يه يُسمِّ رئيًسا الشياطني الحرَّاس من
وغريهما: و«َفاْرَفاِرلُّو»16 «جرافيكاني»15 فمنهم بأسمائهم، يهم يُسمِّ منهم

الفينة بعد الفينة ليحُدث وإنه …
األلم، لذْع من القاِر سطح فوق بظهره اآلِثم يعلو أن
الخاطف؛ الربق َلمحُة منها أين رسعة يف يختفي ثم

املاء بركة من الضفادع تِقف فكما
خياشيمها غري املاء فوق يبدو ال حافتها، عند

خافية، املاء فتحت والخراطيم األقدام أما
القار. ِة لجَّ يف اآلثمون وقف كذلك

مقربة، عىل «بارباريتشا» يكون ما رسعان ولكن
— شهدُت فلقد امَلوج؛ تحت الُجنَاُة فيُغوص

يطفو أحَدهم شهدُت — ضلوعي بني يخِفق وقلبي
طافية، املاء فوق تظلَّ أن لضفدعٍة يحُدث قد كما

«جرافيكاني» وكان فتختفي، واثبًة أختُها تُرسع بينما
امِلسكني، ذاك إىل الشياطني أقَرَب ذاك إذ

شديًدا، جذبًا يجِذبها الكثيفة شعره بُخصالت فأمسك
طريًحا عنٍف يف به وألقى

املاء. كالب من كلٌب كأنه يل بدا حتى

أثقلتْهم وقد امُلنافقني فيشهدان الفجوات، سائر إىل طريقهما يف الشاعران ويميض
حيَّاٍت ينقِلبون كيف اللصوص يََريان ثم الذهب، بماء ُزْخرف الرصاص من قلنسواٌت
يُمرَّان وبعدئٍذ اآلدميني. صورة إىل يرتدُّون كيف ثم أليًما، عناءً ل التحوُّ ذلك يف ُمحتملني
اللهيب من لساٍن إىل ل تحوَّ قد منهم فرٍد كل السوء، بفعل فأشاروا استُنِصحوا بمن
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تروح ميضء) (ذباب يَراعات امُلظلم الُجبِّ ذاك يف لكأنَّهم حتى وهنالك، هنا يندفع
وقد تمزيًقا، أجسادهم الجراح مزََّقت وقد الخائنني فريق الشاعران يرى ثم وتجيء،
أمسك وقد إنجلرتا، ملك الثاني هنري عىل ِعصيانه أعلن الذي «بريان»17 بينهم من تقدَّم

دانتي. إىل يتحدَّث وأخذ شعِره من املقطوَع رأسه
لم التي الجحيم، حلقات من التاِسعة الحلقة إىل طريقهما الشاعران أخذ ذلك وبعد
ما ثم كالرعد، يقِصف كان بوٍق بصوت تَُصمَّ أن آذانُهما أوشكت حتى يبلُغانها يكادا
«أنتيوس»18 أحُدهم أما األسفل. الجحيم قاع من الحافة عند تِقف مرَدة ثالثَة رأيا أن َلِبثا
أشباح تبدو وهنالك تذوب، ال ثلوج تُغطِّيه بحر به وإذا الجحيم، قاع إىل بهما فينزل
تلك من الشاعران شهد وقد البلُّور، من وعاءٍ يف يضطِرب ذُباب هي كأنما امُلعذَّبني،
ولم بالعظام. كلٌب يفعل كما اآلخر جمجمة أحدهما يقرُض واحٍد ُجحٍر يف اثننَي األشباح
بامُلتحدِّث وإذا قصته، يقصُّ العارية أسنانه رفع حتى الزائَريْن يُدرك القارض هذا يكد
الطَّوى عىل ولِبثوا امَلجاعة» «برج يف ابنيه مع به التُقي قد كان الذي أوجولينو19 هو
إثارًة الشاعران سمع ما أشدَّ ابنَيه موت ة قصَّ فكانت الجوع، أهلكهم حتى يتضوَّرون
الذي األساقفة رئيس «رودجريي»20 فهو امَلثلوج الُجحر يف زميله وأما واإلشفاق. للعطف

العقاب. بهذا وابنَيه الرجل عىل قىض قد كان

الحديث من فرغ ا فلمَّ …
أسنانه امَلنكودة الجمجمة عىل فأنزل عاد

بأنيابه، الكارس الكْلُب يفعل كما عظِمها يف وثبَّتها
ل. تتحوَّ وال تنزاح ال

إىل يِقف حيث الجحيم، مشاهد من مشهٍد آِخر إىل املطاف بهما انتهى … وأخريًا
الثالثة، أفواهه يف آِثمني ثالثَة غاضبة بأنياٍب يمُضغ الشيطان، وهو العصاة، كبريُ األبد

البحر. ماء د تُجمِّ باردًة رياًحا فرُيسل الضخمة، اشية الخفَّ بأجنحِتِه يرضب وهو

.Briau 17

.Antœus 18

.Ugolino 19

.Ruggiene 20
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— إذن — «انظر دلييل: قال …
أراه ما فرأيُت النظر.» تستطيع كنَت إن

حينما أو الكثيف، امُلثَقل السحاب ينفِجر حينما
مبعدٍة فعىل ود، السُّ ُسدوَله األرض عىل الليل يُرخي

رسيًعا، دفًعا الشديدة الريح تدفعه الهوائي الطاحون كأنه الشيطان بدا
أراه، أني خيايل يل صوَّر ما فذلك

ُمرسًعا ُعدُت العاتية الريح تلك أتَّقي ولكي
مأًوى، من سواه يل فليس دلييل، خلف احتجبُْت حيث

الجحيم. أسفل يف محشورة كلُّها األرواح حيث إىل وِرسنا
…

قَدميه، عىل يِقف هذا قائم: وبعضها مطروح فبعُضها
رجَليه إىل وجُهه وثالث رأسه، عىل يرتِكز وذلك

َموضًعا بلْغنا ثم الَقوس، كأنه ظهره يُحني
مخلوٍق إىل يل يُشري أن دلييل أراد عنده

الجمال، بارَع يوٍم ذات كان
بي: وصاح بالوقوف وأَمَرني أمامي الدليل فخطا

الشيطان، مريض إىل انظر «انُظر!
قوة.» عىل بقوٍَّة قلبك وزوِّد

السلطان صاحب العاهل ذلك أمامنا بَرز وهنالك
صدِره، ِنصف إىل يغُمره والثلج األحزان، مملكة يف

ترى أن عينَيَّ أدهش فكم
أمام إىل منها وجٌه رأسه: يف ُركِّبت وجوٍه ثالثة

يتَِّصالن اآلخران والوجهان ُقرمزي، ولونُه
الرأس؛ ة قمَّ إىل الكِتف ِنصف من امتداًدا بذاك

األيرس شهدت وإن الشحوب، ُصفرة يف منهما األيمن
الواطئة، األرايض عند النيل ُمنَعَرج من يَِفدون كمن ألفيتَه

الطري؛ ألضخم يصلُحان عاِتيان، جناحان أسفِله عند وجٍه كل ويف
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َمنشورة، قالًعا األجنحة كهذي العريض البحر ة لُجَّ يف قطُّ أشهْد فلم
الخفافيش. أجنحة تُشبه الريش من عارية وهي

فانبعثت الهواء يف تلك بأجنحته يرضب وأخذ
قاعه، إىل البحر منها د تَجمَّ هناك، ورياح هنا رياح منها

ُعيونه ِبِستِّ يبكي رشع ثم
عرباٌت خدوده ثالثة عىل فانسكبت
دماء. من بزبٍَد َقطراتها امتزَجت

أثيم، عىل تعضُّ أنيابُه أخذت فٍم كلِّ ويف
ثقيلة. بآلٍة الِجسم يتحطَّم كما فتُحطِّمه

يتعذَّبون، ثالثًة رأيْنا النحو هذا وعىل
شيئًا القْرض من أماِميُّهم يُعانيه ما يُكن ولم
تمزيٍق من اآلخَريْن أحَد يُْلِهُث ما جانب إىل
فظيًعا. نزًعا جلَده الظهر عن ينِزع ُمخيف

أعىل، يف الروح ذاك ا أمَّ دليىل: وقال
يهوذا فهو أقساه، العقاب من ينال الذي

داخٍل إىل ُقِذَف كيف رأسه إىل فانظر
خارج. إىل ُطِويَتا كيف قَدَميه وإىل

الرأسان، منهما يتدىلَّ اللذان اآلخران أما
األسود؛ الفك ذلك يف عالًقا منهما تراه فِمن

يتكلَّم وال يتلوَّى كيف إليه انُظر «بروتس»، فهو
يزول، عندئٍذ أخذ قد امَلسدول الليل لكن …

يشء. كلَّ شهدُت فقد الرحيل، حني لنا وحان
امُلنحَدر شديد عميٍق شقٍّ يف يصَعدان وأخذا الشيطان، مكان عن الراحالن وبَُعد

املستور الطريق هذا خالل …
قاَفلني، دلييل، مع دخلُت

لراحٍة، نقُعد ولم الجميل، العاَلم إىل
أثَره، أقتفي وأنا يقود هو الصعود، يف َمَضينا بل
بة، الخالَّ السماء أضواء نواِظرنا عىل أرشَقْت حتى
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الكهف، مدخل عند ُمستديرة فتحٍة من
جديد. من السماء أنُجم فشِهدنا خرْجنا ومنها

«جبل سفح إىل فخَرجا املطاف بهما وانتهى واآلالم، الظالم َخلَّفا قد هما هذان
الخطايا سبَع تُقابل سبع، بحلقاٍت يتحلَّق فوجداه الخافت؛ النجوم ضوء تحت الطهر»
خطيئتها، عن الروح ُر تُكفِّ فيل السُّ ثالثتها يف الوسطى؛ العصور كنيسة بها قالت التي
اقرتافها يف اشرتك خطيئة وهي والرتاخي، الكَسل خطيئة عن التكفري يتمُّ راِبَعِتها ويف
وكان وحَدها. الجسد ذنوب عن ر فيُكفَّ الُعليا الحلقات ثالث يف وأما مًعا، والروح الجسم
للفضيلة أمثلًة السبع الحلقات هاتيك من حلقٍة كل مدخل عند يُصاِدفان الشاعران
كل ختام عند يُشاهدان ثم الحلقة، تلك يف عنها ر يُكفَّ التي الرذيلة ضدَّ هي التي
حلقات خالل الراِحالن يميض وهكذا دها. ويُجسِّ الفضيلة تلك ص يُشخِّ واقًفا َمَلًكا حلقٍة
يسري عظيًما حفًال «دانتي» يرى حيث األريض» «الفردوس يف يدُخالن حتى التطهري
ويف النرص. إىل ُقُدًما طريقها يف ماضية وهي «الكنيسة» يُمثِّل رائع موكٍب صورة عىل
بها تحفُّ مركبٍة يف — دانتي معشوقة — «بياترتيش» تظهر الحافل املوكب ذلك نهاية
باأللوان يزدان ثوبًا ترتدي «بياترتيش» وكانت األزهار، وينثُرون األغاني يُنشدون املالئكة
وهي الزيتون، أوراق من تاٌج هاَمتَها ويُكلِّل واألخرض، واألبيض األحمر الثالثة: السحرية
«بياترتيش» بَدْت إن فما البياض، ناِصع نقاٌب وجهها عىل وينسِدل والسالم. الِحكمة رمز
منه خرج قد كان الذي الكئيب محبِسِه إىل راجًعا ليقُفل فتوارى «ِفرجيل» أرسع حتى

رحلته. يف زميله لرُيافق
األرض، حول يدور وكلها ِتْسع، سماواٍت خالل الشاعر هداية يف «بياترتيش» وتأُخذ
تتحرَّك، ال مكانها يف ثابتة وهي سماء آِخر معه بلغت كلَّه ذلك به جاوزت ما فإذا

وقدِّيسيه. مالئكته هللا يُبارك حيث اإللهي الُحب من ساكن هادئ بحر يعلوها
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الوسطى العصور العريبيف األدب

الشعر (1)
مع — ولكن شعًرا كان ظهر ما أول األدبي الفنَّ أنَّ من ُقلنا ما العربي األدب عىل ينطبق
ويخطئ حينًا يُصيب أولية محاوالٍت كان الذي األول الشعر هذا يِصلنا لم — األسف
كتاٍب يف شعرهم يُقيِّدون ال بَدوا أغلبهم أو كانوا أنهم وذلك واملوضوع؛ الوزن يف أحيانًا،
خريًا جديدهم كان إذا وخاصة شعراؤهم، به نطق ما ضاع الزمن تقدَّم فإذا نقش، أو

لحياتهم. مالءمًة وأكثَر وأُذنهم لذوِقهم وأنَسَب قديِمهم، من
قليًال، ذلك قبل أو البَُسوس حرب يف قيل الذي الشعر كان إلينا وصل ِشعر وأقدم
كاملة، قصائد ذلك من إلينا وصلت وقد ونصف. قرٍن بنحو الهجرة قبل ذلك وكان
دخَلتْها كثرية محاوالت سبقتها قد تكون أن بدَّ ال بل محاولة، أوَّل تكون أن ُمحال
ناصية وامتالك الكامل، الوزن فهذا إليه؛ وصلت ما إىل وصلْت حتى كثرية تحسيناٌت
خضعت تكون أن بدَّ وال ابتداء، تنشأ أن يُمكن ال التصوير، إجادة عىل والُقدرة اللغة،
البحور إىل يهتدوا أن قبل ُمخلع وزٌن ذلك يسبق أن بدَّ وال واالرتقاء، النشوء لقانون
يف تُقال القصرية واألبيات امُلهلَهل التعبري بَطور شعرهم يمرَّ أن بدَّ وال عرش، الستة
من وأمثاله: القيس امرئ شعر يف إليه وَصل ما إىل يِصل وأخريًا املفاجئة، املناسبات
الشعر يكون أن بدَّ وال القافية؛ يف ووحدة ُمحكم، وتعبري طويل، ونََفس ُمنسجم، نظٍم
يف بعُد تدرَّج ثم ذلك، نحو أو أقدامها ووْقع اإلبل لسري ُمناغمة بالرََّجز وزنه يف بدأ قد

وهكذا. املركَّب، إىل البسيط من أوزانه
العربية، الجزيرة شمايل يسكنون كانوا الشعر يف نبغوا من أكثر أنَّ النظر يلِفت ا وممَّ
القيس كامرئ الشمال إىل رحل يمني أصٍل من كان من فمنهم إليه، وما الحجاز أعني
عدناني أصٍل من أو كذلك، طيئ من الطائي وحاتم األصل، يمنية قبيلة وهي كندة، من

ولبيد. وزهري كالنابغة ُمَرض من وإما واألعىش، وطَرفة كامُلهلِهل ربيعة قبيلة من إما
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إنَّ قالوا وقد مراحل، سبَقتْها مرحلة إلينا وصل الذي الجاهيل عر فالشِّ الُجملة وعىل
موضوعاتها. يف وتفنَّن أطالها من أوَّل القيس وامرأ القصائد، د قصَّ من أول امُلهلِهل

عيشَة تعيش الحجاز وهو الشعر فيه كثُر الذي القسم هذا يف وخاصة العرب وكانت
وتعبرياتها، لهجتُها لها واحد، دٍم من أنها تعتقد قبيلة كل قبائل، إىل ينقِسمون بداوة،
ويطغى لطة، السُّ وال الِغنى يف كثريًا أفرادها عن يمتاز ال ولكنه سيُِّدها، هو رئيس ولها
لقبيلته ب يتعصَّ الفرد فكان بنفسه؛ الفرد شعور ِمن أكثَر بالقبيلة الشعور أفرادها عىل
يعيشون تعادي، من ويُعادي تُصاِدق، من يُصاِدق ه، رشُّ ها ورشَّ خريُه خريَها أنَّ ويرى
عىل — ِخيامهم أعني — بيوتهم ويحِملون مكان، إىل مكاٍن من لون ويتنقَّ املرعى عىل
ُمقدِّمها ستار، بينهما ِقسَمني الخيمة م قسَّ اليشء بعَض حاله َحُسنت ومن جمالهم،
وأكثر املرعى، وارتياد الكأل لَرعي وشائهم بإبلهم يخرجون للنساء، رها وُمؤخِّ للرجال
بني وتنشأ أماكنهم. إىل عادوا الزرع وجفَّ الَقيظ اشتدَّ فإذا الربيع، يف ذلك يكون ما
يقتُلُه أخرى قبيلٍة من رجٍل بجَمل أحٍد كعبِث تاِفًها سببها يكون قد خصومات القبائل
قتَله، أحد قربَُه فإذا ُقربه يحُرم ِحًمى له فيتَِّخذ القبيلة رئيس يتعاظم أن أو ينَهبُه، أو
من وتُنظَّم ويتواَلد، القبائل بني الرشُّ فيثور ذلك، نحو أو ُقِتلت، ماشية منه قربت وإذا

والنَّهب. لب السَّ ويكثُر الحرب، ذلك أجل

وتتشكَّل بالبيئة ن تتكوَّ العواطف وهذه الناس، لكلِّ كالتي عواطف القوم لهؤالء كان
وأَحدِّهم شعوًرا، أكثِرهم من ُهم شعراؤها، أو شاعرها قبيلٍة لكلِّ وكان امَلعيشة، بشكل
من كذلك وكانوا الشخصية. وعواطفهم القومية عواطفهم تصوير عىل وأقدِرهم عاطفة،
وفضائلها القبيلة وَمثالب باألنساب، معرفٍة من املعيشة هذه تتطلَّبه بما قوِمهم أعلم

ذلك. ونحو
من ا ُمشتقٍّ ِشعرهم، قالوا ولقبيلتهم، لهم يحُدث وما بنفسهم يُجول ما كل ويف

العواطف. ع بتنوُّ الشعر ع وتنوَّ بيئتهم،
فيقول: عنها بُعد إذا حبيبته لِفراق يَبكي

ث��ق��ي��ًال ع��ب��ئً��ا ال��ن��أُي ��ل��ك وح��مَّ ط��وي��ًال ه��ج��ًرا أَُم��اَم��َة َه��َج��ْرَت
ق��ل��ي��ًال ونَ��يْ��ًال يُ��واف��ي خ��ي��اًال نَ��أْي��ه��ا ع��ل��ى م��ن��ه��ا ��ل��ت وُح��مِّ
م��ي��ًال ج��اَوْزَن ال��رك��ائ��ب م��ا إذا وام��ٍق َش��َج��ٍن ذي ون��ظ��رَة
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النِّساء بحياة حياتهم واتِّصال فراِغهم لكثرة بعواطفهم، النساء لِعبت ما أكثر وما
يرى يُضيفه، خباءً الطريق يف يعِدم فال وحَده رحل فإذا والرتحال، الِحلِّ يف يُشاِركنهم
ما الزواج من ويُكِثر والذِّكرى، بالُحب عواطفه فتهيج ثنه ويُحدِّ ويُحدِّثهن نساءه، فيه
ويشُعر معها، حلَّ إذا فيها يَشُعر باملرأة، حياته مأل ونحوه ذلك كل األسباب. أمكنته
يف وتخُطر بل موضوعها، تكن لم ولو القصيدة، بِذْكرها ويستفِتح لِفراقها، أمًلا فيها

عنرتة: كقول القتال، مواقف أحرج يف ذهِنِه

دم��ي م��ن تَ��ق��ُط��ُر ال��ه��ن��د وب��ي��ُض م��نِّ��ي ن��واه��ٌل وال��رم��اح ذك��رتُ��ك ول��ق��د
��م ال��ُم��ت��ب��سِّ ث��غ��رِك ك��ب��ارِق ل��م��ع��ْت ألن��ه��ا ال��س��ي��وف ت��ق��ب��ي��َل ف��وددُت

يشءٍ فكلُّ بجانبه، حمامٌة ناحت إذا ويذكرها جانبها، من الريح هبَِّت إذا ويذكرها
بها: يُذَكِّره ما بكل قنع النََّظر عِدم فإن ِشعره، ذلك يف ويقول بها يُذكِّره

ت��رابُ��ه��ا ط��ي��بً��ا ي��زداد — ِح��َج��ٌج ل��ه��ا م��ض��ْت وإن — ��نَ��تْ��َه��ا َدمَّ أرٍض ك��لَّ أرى
ذئ��ابُ��ه��ا إل��يَّ ُح��بَّ��ت ال��ف��ال ذئ��اَب ل��ه��ا نَ��س��بً��ا أرى ل��و أن��ي وأُق��ِس��م

وُحسن وتفصيًال، جملًة وجمالها مالمحها ووصف وصِفها من الشعراء أكثر ثم
كل ويف وآالمهم، وآماَلهم نفوَسهم حلَّلوا كما نفسيتها وحلَّلوا معانيها، ولُطف أحاديثها

كثريًا. شعًرا قالوا ذلك

قبيلتهم وخصوم لخصومهم البُغض ناحية أخرى: وناحية عواطفهم، من ناحية هذه
الخصوم: معايب وِذكر الهجاء، إىل دفَعتْهم

ح��ات��م1 ال��ش��ع��ر ف��ي َط��ْوري��ن س��اءن��ي ل��ق��د ب��ه��يِّ��ٍن ع��ل��يَّ ع��م��ري وم��ا ل��ع��م��ري
ن��ائ��م؟ وال��ب��رِّ ال��م��ع��روف ع��ن وأن��ت وه��ج��ائ��ن��ا ب��غ��ض��ائ��ن��ا ف��ي أي��ق��ظ��اُن

∗∗∗

مرَّتني. طورين: 1
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ن��ص��ًرا وال وف��اءً س��ع��ٍد م��ن ت��ب��ِغ وال ك��ث��ي��رة س��ع��ًدا إنَّ ب��َس��ْع��ٍد ك��اِث��ْر
ُخ��بْ��را ت��ق��تُ��ل��ه��ا ح��ي��ن ف��ي��ه��ا وت��زه��د ج��س��وُم��ه��ا ع��م��رو ب��ِن س��ع��ِد م��ن ي��ُروع��ك

وبقومه: بنفسه يفخر ذلك نظري يف وهو

ال��م��ط��م��ع ف��ي ن��ف��وِس��ن��ا ُش��حَّ ون��ُك��فُّ ح��ل��ي��َف��ن��ا نُ��ري��ُب ف��ال ن��ِع��فُّ إن��ا
ون��دَّع��ي ال��رم��اَح ال��ه��ي��ج��ا ف��ي ونُ��ِج��رُّ أح��س��ابَ��ن��ا — َل��ن��ا م��ا ب��آَم��ِن — ون��ق��ي
ل��ألش��ج��ِع وُغ��ن��م��ه��ا ال��ن��ف��وس تُ��ردي ك��ري��ه��ة ي��وم ك��ل غ��رََّة ون��خ��وض
ل��ألم��رع غ��ي��ُرن��ا وي��ظ��َع��ُن زم��نً��ا ب��ي��وتَ��ن��ا ال��ِح��َف��اظ دار ف��ي ونُ��ق��ي��م

∗∗∗
��ت��ي وع��مَّ ال��دم��وع خ��االت��ي تُ��ذْر ول��م أُب��اِل��ه��ا ل��م ِم��ي��ت��ت��ي أت��تْ��ن��ي م��ا إذا
اس��ت��م��رَِّت ال��َع��ُزوف ن��ف��س إذا وم��رٌّ ح��الوت��ي أري��دت إن ل��ُح��ل��وٌّ وإن��ي
م��س��رَّت��ي ف��ي ت��ن��ت��ح��ي ن��ف��ٍس ك��ل إل��ى َم��ب��اءت��ي س��ري��ع آب��ى، ل��م��ا أب��يٌّ

بالثأر: لألخذ ويدعوها للقتال سها يُحمِّ لقبيلته الخطيب موقف ويِقف

َف��ش��ل ق��ت��ال��ه��م م��ن يَ��دخ��ْل��ُك��م وال ُخ��َراع ي��ا ال��ق��وَم ق��ات��ل��ي
ُق��ِت��ل��وا إن يُ��ن��َش��رون ال ال��رأس ف��ي َش��ع��ر ل��ه��م أم��ث��الُ��ك��م ال��ق��وم

∗∗∗
ُم��ْع��ِوُر ال��ُح��ْج��ر ض��ي��ُق ويَ��وم��ي ِوط��اب��ي ل��ه��م َص��ِف��رْت وق��د ِل��ل��ْح��ي��اٍن أق��ول
أج��َدُر ب��ال��ُح��رِّ وال��ق��ت��ل دٌم وإم��ا وم��نَّ��ٌة إس��اٌر إم��ا ُخ��طَّ��ت��ا ه��م��ا

فريثي: وولِده أهِلِه يف الحوادث وتنتابه

ال��َم��ج��ل��ُس ك��ل��ي��ُب ي��ا ب��ع��َدك واس��تَ��بَّ أُوق��دت ب��ع��دَك ال��ن��ار أن نُ��بِّ��ئ��ُت
ي��ن��ِب��س��وا ل��م ب��ه��ا ش��اه��ده��م ك��ن��َت ل��و ع��ظ��ي��م��ٍة ك��لِّ أم��ِر ف��ي وت��ك��لَّ��م��وا
بُ��رن��ُس ع��ل��ي��ه��ا ب��اك��ي��ٍة وذراع واض��ًح��ا وج��ه��ك رأي��َت ت��ش��اء وإذا
وت��ن��ف��س ب��َع��ب��رٍة ع��ل��ي��ك ت��أس��ى ح��رٍَّة الئ��َم ول��س��ُت ع��ل��ي��ك ت��ب��ك��ي
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مناظرها، ع وتنوُّ املدنية مشاغل ُكُفوا قد املناظر، محدودة صحراؤهم كانت وملَّا
املحدودة، أشيائهم إىل فصاحتهم هوا فوجَّ القول، ق وتدفُّ البيان عىل القدرة ُرزقوا وقد
يف ومادَّتهم رحيلهم، يف صديقهم هو إذ الجمل، وخاصة حيوانهم، َوصف من فأكثروا

نواحيه. كل من فيه القول فأكثروا وملبَِسهم، ومرشبهم مأكلهم

األنْ��س��اع2 َغ��واِم��ِض ب��ي��ن َم��ل��س��اءُ ُك��ْوِرَه��ا ب��م��وِض��ِع ق��ن��ط��رًة وك��أن
ال��ق��اع3 ب��ظ��ه��ر ن��وادي��ه دوَّى أخ��ف��اُف��َه��ا ال��ح��ص��ى ت��ع��اوَرِت وإذا
ب��ِش��راع4 َج��دي��ل��ه��ا ِث��نْ��َي وتَ��ُم��دُّ َم��ْخ��ِرٍم رب��اَوُة غ��ارب��ه��ا وك��أنَّ
األض��الع5 ُم��ج��َف��ِر ال��ف��رائ��ص نَ��ِب��ِض ب��ك��ل��ك��ٍل أط��ف��َت ب��ه��ا أط��ف��َت وإذا
ص��اع6 ف��ي الع��ٍب ��ْي ب��ك��فَّ ت��ك��رو ك��أن��م��ا ل��ل��ن��ج��اء ي��داه��ا م��ِرَح��ت
ب��اإلس��راع7 ت��ه��مُّ ال��س��م��اء ق��ب��ل ُج��داده��ا ب��اَدَرت ال��س��ري��ع��ِة ف��ع��َل

حيوانهم، من وغريها والظباء الوحش وُحمر الَخيل وصفوا الجمل وصفوا وكما
والخرضاء. الجْدباء الصحراء ووصفوا

وعواطفهم. ومناظرهم لحياتهم صادقة صورة ِشعرهم كان الُجملة وعىل
املقطوعات ملرحلة تالية مرحلًة الشعر يف واإلطالة القصيدة تكوين جاء وقد
تبتِدئ رأيناها — ونحِوها كامُلعلَّقات — الجاهلية قصائد استعَرْضنا إذا ونحن القصرية،
منها، ويبكي أطاللها، عىل فيِقف مكانها عن رحيَلها يِصف وقد باملرأة، بالتشبيب عادة
يرَحل التي ناقِته أو فَرِسه وصف إىل ينتِقل ثم ُحبها؛ من وَلوعته جمالها، ويِصف

واألنساع: ملساء، بأنها الناقة وصف ثُم بالقنطرة، بأدواتهما جنبَيها شبَّه وأدواته: خَشبُُه الرحل كور 2

الجسم. يف دخوله وغموضه: الرحل. به يُشدُّ السري وهو نسع، جمع
وتقدَّم. منه أرسع ما الحىص: ونوادي تناَوبَت. تعاوَرت: 3

ما وثِنْيُه: الزِّمام، والجديل: ُمنَقِطُعه؟ ورباَوتُه: الجبل، أنف وامَلخِرم: والعنق، السنام بني ما الغارب: 4
كالرشاع. طويل بُعنٍق جديلها تمدُّ أي منه، انثنى

واسعها. األضالع: ومجَفر الحركة، شديد الفرائص: ونِبض الصدر، والكلكل: حوَلها، ُدرت أطفَت: 5
تلعب. وتكرو: الرسعة، النجاء: 6

إتمامه. إىل تُرسع ثوبها تُحوك بامرأة سريِها رسعة يف شبَّهها الثوب، خيوط من بِقَي ما الجداد: 7
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وعٍل من وحشية: حيواناٍت من يَعِرف بما يُشبهها وقد َسريها، ونعومة وُرسعتها، عليها،
يف وعاداتها بطبائعها، علمه َسعة عىل تدلُّ تشبيهاٍت ذلك يف ويخرتع ونحوهما، وَظبي
ينتقل ثم وحْزن، وسهٍل ووهاٍد جباٍل من طريقه يف عليه مرَّ ما يِصف وقد معيشتها،
هجاء أو بقبيلته فخر من غالبًا؛ الربط يف تكلٍُّف غري من فجاءه القصيدة من غَرِضه إىل
أن من إنسان أو لقبيلٍة تحذير أو للصلح، دعوٍة أو وقعٍة وصف أو امُلعادية، للقبيلة
الوقوف. يف أيًضا تكلٍُّف غري من قصيدته يف ينتهي ثم قومه. عىل بالتعدِّي نفسه ثه تُحدِّ
الفسيحة الصحراء يف ووحدته العاطفة، قويُّ الذكاء، حادُّ املالحظة، قوي والعربي
نفسه يف التفكري إىل فيلتَِفُت وُعزلته بوحدته يشُعر جعلتُْه تقريبًا الواحدة النغمة ذات
التي — الطبيعة عىل يطرأ ما ومالحظة وحبيبته، زوجته إىل وحنينه ُعزلته، عن ووحشته
مَلع، إذا والربق رعد، إذا الرعد نظَره فيلِفت ، التغريُّ من — تقريبًا واحٍد نَمٍط عىل تجري

ِشعره. يف كلَّه ذلك ل ويُسجِّ ظهر، إذا والغزال
موضوعه يف بدوي وِشعره أيًضا، بَدوي فيه يسبح الذي وجوُّه بَدوية، الشاعر حياة

فنِّه. وبساطة وصِفه، وبساطِة وصيغته،
ما فكلُّ القصرية، الحقبة هذه يف الشعراء عن صدر ما كثرة النظر يستوِقف ا وممَّ
إىل كليب قتل من — ونصف قرٍن من أقلَّ نتاُج هو الكثري الجاهيل الشعر من لنا ُروي
الشعر يف والوزن واألسلوب واللهجة اللغة وحدة النظر يستوِقف كما — النبي مبعث
إىل الحجُّ بينهم قرَّب ما إىل يرجع هذا فهل اللهجة، يف مختلفة قبائل من صدر الذي
يف ا خاصٍّ وأسلوبًا خاصة لهجًة ة عامَّ الشعراء اتِّخاذ أو عكاظ، بُسوق واجتماعهم مكة،

ذلك. غري يكون وقد ذلك يكون قد املألوف؟ اليومي حديثهم يف أسلوبهم غري الشعر
كان من منهم بل بَدِويِّني، نتاج كلُّه يكن لم — العهد هذا يف — الشعر أنَّ عىل
الشام، يف الرومانية املدنية يُخالط ومن والعراق، الحرية يف الفارسية املدنية يُخالط
الروم. نفوذ تحت والغساسنة الُفرس، نفوذ تحت الواِقعني املناذرة إىل الشعراء فريتِحل

الحضارتني. بهاتنَي التأثُّر بعض الشعراء شعر تأثر وقد
من شعراء — الوثنيني من الُعظمى الجمهرة غري — العرب شعراء من كان كما

بالديانتنَي. ن التلوُّ بعض شعرهم تلوَّن النصارى من وشعراء اليهود
الشعر يف ذَكْرنا ما ِمصداق وفيها السبع، امُلعلقات العرص ذلك لنا خلَّفه ما وأعظم

الجاهيل.
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أسد، بني ملك ُحْجر أبوه وكان الهيًا، شابٍّا كان األوىل، امُلعلقة صاحب القيس، فامرؤ
وموضوعها ُمعلَّقته، قال شبابه عهد ويف بالنساء، ويُشبِّب اللهو يُِحبُّ القيس امرؤ فنشأ
غزلِه يف وهو أحبَّته، مع لهِوه أيام ويذُكر أطاللها، يبكي ُعنيزة، ه عمِّ ِبنت يف الغَزل
الليل، وصف ذلك أثناء يف ويجيد بإيماء، يكتفي وال وصف، عن ف يتعفَّ ال داِعر، فاِجر
صيِده ووصف عْدِوه، ورسعة فَرِسه ووصف الذئاب، فيه تعوي امُلقِفر الوادي ووصف
بعد الخصب رأت ملَّا الطيور بأنَّ ويختمها املطر، ووصف الربق، ووصف الوحش، لبَقر
الطريق، لهم فتح الشعراء، إمام القيس امرؤ ويعدُّ سكارى. كأنها وغنَّت فِرَحت املطر

تشبيهاته. وجودة وصِفه، وإطالة غزلِه، يف أثِره عىل وساروا
البحرين يف يعيشون وائل بن بكر وقبيلته هو وكان طَرفة، معلقة الثانية واملعلقة
من ة ُمشتقَّ تشبيهاته فكانت واملالحة، والسفن واألمواج املاء حيث الفاريس) الخليج (عىل
طوًرا املالح بها «يجور السفن بسري اإلبل َسري ويُشبِّه بالسفينة، الجمل يُشبِّه فهو بيئته،

ويهتدي.»
صفر قومه إىل وعاد اللهو يف ماله أنفق وقد — نفسيته َرشح ُمعلقته، وموضوع

الحياة. إىل ونظرتَه وحالته — اليدين
إىل ونظرته وِصفاته بنفسه ويفخر وناقته، ناقتَها ويصف لَخْولة، فراقه يصف
رفيع؛ نَسٍب وذو املشورة، يف إليه ويُلجأ بالعطاء، يبَخل ال الفتيان، فتى فهو الحياة،
البعري إفراد وتُفرده عشريته، تتحاماه حتى ماله ويُتِلف والرشاب، اللهو يف ينهِمك

ُمحال. والخلود فانية الحياة بأن سلوكه يف عنَّفه من عىل يردُّ ثم األجرب،
منه، ُسِلبت وقد أخيه، إبل اسرتداد عىل يُِعنْه لم ألنه ه عمِّ ابن عتاب إىل ينتقل ثم
بنفسه، ويفخر رأسه فريفع ويعود ذلك، ذُِكر إذا الحزن وينتابُه قوِمه، ُظلم من ويشكو

الِحكمة. من بأبياٍت ويختمها
اللهو يف أموالها تضيع العرب شباب من طبقًة تِصف أنها امُلعلقة هذه وميزة
ولكن الحروب، يف املال وبذْل الكرم طريق من املجد تطلُب بالحياة، تعبأ وال والرشاب،

والبخيل. والكريم والفقري، الغني بني ليُسوِّي املوت إنَّ الحياة؟ فما يكون، ما بعُد
فيها، الَرشف بيت ومن تَْغِلب، قبيلة من وهو كلثوم بن عمرو ُمعلقة إىل نأتي ثم
ها وعمَّ ربيعة، سيد ُمَهْلِهًال أباها ألنَّ قوِمه، يف امرأة أعز ليىل ه وأمُّ قبيلته، سيد كلثوم أبوه
الفخر تتنازعان حادة، خصومة وبكر تغِلب قبيلتي بني وكان العرب، أعزُّ وائل كليب
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أمَّ ألنَّ هند بن عمرو الحرية ملك كلثوم بن عمرو قتل وقد ذلك، يف وتتحاكمان والَرشف
يِصف ُمعلقته كلثوم بن عمرو قال كلِّه الجوِّ هذا ويف األول، أمَّ تستِذلَّ أن أرادت الثاني
ذلك. أسباب ويذُكر هند بن عمرو قتَلُه ويَحكي وقومه، بنفسه ويفخر ويتغزَّل، الخمر

قبيلتها، وقوة بقوتها تعتزُّ نفٍس عن صَدر قويٍّا صادًقا فخًرا مملوءة واملعلقة
الجاهلية يف ومفخرتَها تغِلب بني أغنية املعلقة هذه وظلَّت قومها، وفعال بفعالها وتتغنَّى

واإلسالم.
يُشيد عُدوَّتِها بكر شاعر ِحلَِّزة بن فالحارث تغِلب شاعر كلثوم بن عمرو كان وإذا
ويظهر معلقته. يف كلثوم بن عمرو قول معلقته يف وينقُض ِفعالها، د ويُعدِّ بِذكرها،
خفيًفا، نزًقا كلثوم بن عمرو كان فلنئ السن، يف ُمتقدِّم وهو ُمعلقته قال الحارث أنَّ
مواقف ُد ويُعدِّ قوله، يُفنِّد الِذع، هدوءٌ ولكنه وهدوء أناٍة يف يردُّ رزين، وُقور فالحارث

الحروب. تِبَعة تغِلب ل ويُحمِّ قوِمه،
أَمًة ه أمُّ وكانت نجًدا، وقومه هو يسُكن وكان العبيس، عنرتة معلقة إىل بعُد ونأتي
أن إىل ويدعوه نفسه، يف يحزُّ ذلك فكان كالغراب، أسوَد أيًضا هو فخرج سوداء، حبشية
والغرباء، داحس حرب يف حسنًا بالءً فأبىل نقَصه، تُعوِّض التي العظيمة باألعمال يأتَي

حرٍّا. سيًدا جعله ما قوِمِه عن الدفاع يف البطولة من وأتى
يف بمواقفه ويتغنَّى ومروءة، كرٍم من البدو وِصفات بالشجاعة ُمعلقته يف يتَمدَّح
أن عجز إذ ومشاِهِده بوقائعه ويسرتضيها «َعبْلة» ه عمِّ بابنة فيها ويتغزَّل — الحروب
يلَهجون والناس تُقبل، واألعداء القتال يف وقائعه من موقعة ويِصف — بلونه يسرتِضيَها
األخالق، بمكارم كثريًا ويتغنَّى منال، كلَّ منهم وينال فيُنازلهم باسمه، ويهتفون بِذكره
الروايات حوَلها فوضعوا اص الُقصَّ استغلَّها حتى لإلعجاب مثاًرا وأعماله شجاعته وكانت

والقصص.
شهر، يف القصيدة فينُظم شعره يف يروِّي الحكيم، الوقور الرجل زهري معلقة ثُمَّ
املعنى من الكثري ويجمع العقل، فيه يغلب ُمتزنًا ِشعره فيأتي سنة، يف ويُهذِّبها حها ويُنقِّ
وِعلمه تجاريبه، وكثرة عقله، ِكَرب عىل الدالَّة الِحكمة قول إىل ويميل اللفظ، من القليل يف
ِحلَّزة بن والحارث كلثوم بن عمرو أمثال قبل ذََكْرنا َمن كان إْن — الزمان بأحوال
الصلح ومزايا الحرب أهوال ويُبني لم، السِّ إىل يدعو فهو الحرب نريان جون يؤجِّ وعنرتة
أوىف»، «أم زوجه يف فيتغزَّل الشعراء التَزَمه الذي الغَزل من معلقته يف يَسَلم لم —
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يف لَسعِيهما عوف بن والحارث سنان بن ِهَرم يمدح ثُم والهوادج، الظعائن ويِصف
وويالتها الحرب وصف إىل ذلك ويدعوه يات؛ الدِّ ِلهما وتَحمُّ وذبيان، عبس بني لح الصُّ
ذلك ويختم الحرب، نار إلشعاله ضمضم بن الُحَصني ويذمُّ وَمزاياه، لم والسِّ ورشورها،

الجودة. من الغاية يف الحكمة من بأبياٍت
اإلسالم جاء ا فلمَّ شجاًعا، جواًدا رشيًفا كان بدوي، شاعر وهو لبيد ُمعلَّقة وتأتي

عر. الشِّ وترك أسَلَم
وِفعل األطالل ببكاء — كالعادة — يبدؤها شبابه، يف قاَلها أنه يظهر وُمعلقته
قُرب من إال يَتبيَّنها ال الحجارة يف الكتابة كأثَِر إالَّ أثٌر منها يبَق لم حتى بها، السيول
وتارة وحشية بأتاٍن وتارة بالسحابة، يُشبِّهها تارة طويًال، وصًفا ناقتَه يِصُف ثم منها،
يِصل حتى به امُلشبَّه وصف يستقيص التشبيهات هذه من تشبيٍه كل ويف وحشية، بقرة
ويُطعمها الجزور عىل امَليِرس يلَعب وأنه وبالكرم، باإلباء نفسه يِصف ثم غايته، إىل

وأمانة. وعقل ونجدة كرم أهل بأنهم قوَمه ويِصف الناس،

التُّخوم عىل بامللوك اتَّصل وكالهما واألعىش، الذبياني النابغة امُلعلقات أصحاب وغري
الحرية ملك بالنعمان اتَّصل فالنابغة املدنية، بالحياة وِخربة وثروة غنًى ذاك من واستفاد
يف يأُكل كان إنه قالوا حتى طائلة، ثروًة منهما ونال دمشق يف اني الغسَّ وبالحارث
واألعىش الطبيعة. وصف يف وأجاد ِشعره من ذلك وصَقل والفضة، الذهب من صحاٍف
تيماء، صاحب اليهودي السموءل بن وبرشيح الحرية وبأهل نجران بنصارى اتصل
للشعراء إماًما ُعدَّ حتى الخمر وصف من وأكثر شعره، يف وأثَّر معارفه يف ذلك ع فوسَّ

بعِده. من الخمريِّني

لب السَّ عىل وعيشتهم لفقِرهم الصعاليك عليهم يُطَلق الشعراء من آَخر رضب وهنالك
واالنتقام، لب والسَّ البيداء بوصف ِشعرهم ُملئ قد ا، رشٍّ وتأبَّط نَْفَرى كالشَّ والنهب؛
تقتضيه مما ذلك ونحو ومسالكها، الصحراء ومعرفة الَعْدو، ورسعة امُلغامرات، ووصف

التصعلُك. حياة
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وأساليبه وأوزانه موضوعه يف ُمستقل وحَده، نَمط الجاهيل العربي الشعر أنَّ الحقِّ ويف
ذلك الغربي، لألدب أساٌس هو ا ممَّ ونحِوهما والرُّوماني اليوناني الشعر من غريِه عن
وطبيعة والرومان، اليونان بيئة امُلخالفة تمام تُخالف بيئٍة من نبََع العربي الشعر ألنَّ
وحي يُخالف االجتماعي ونظامهم إقليمهم ووحي َمعيشتهما، تُخالف العرب َمعيشة
التي اآلداب يف عنه فليُبَحث العربي عر الشِّ يُشبه فيما بُحث فإن ونظامهما، إقليمهما
يف ال والعربي، والبابيل واألشوري الفينيقي كاألدب حوَلها، وما العرب جزيرة من نبعْت

والروماني. اليوناني األدب
الجاهيل الشعر من تُرِجم ما أكثَر يتذوَّقوا لم إنهم امُلسترشقني من كثريٌ قال وإذا
فيه؛ ُروحانيََّة ال وماديٍّا َمثليٍّا، ال واقعيٍّا يَرونَه وأنهم األوروبية، اللغات إىل العربي
الجو يف قراءتهم وكثرة بُمطالعتهم عاشوا إذا إالَّ تذوَُّقه يستطيعون ال أنهم ذلك فِعلَُّة
العرب اشتقَّ كيف عرفوا ثم االجتماعية، وعيشتهم وتقاليدهم عاداتهم وفِهموا العربي،
أنفسهم العرب أبناء لَفهم أسايسٌّ رشط نفسه هذا وحتى وشعًرا، أدبًا هذه حياتهم من

الجاهيل. للشعر — ين امُلتحرضِّ امُلعاِرصين من —
ليط، السَّ أمال راِهب كمصابيح والربْق بُصلبه، يتمطَّى كالجبل بأنه الليل فتشبيه
الشأن وكذلك بيئته، يف عاش من عند بديع ولكنه ، امُلتحرضِّ يَستسيُغه ال قد ذلك، ونحو

وهكذا. قصيدته، نظم يف الشاعر يتَِّبعها التي والخطوات للشعر، امُلوسيقي الوزن يف
جماِله، من كثريًا فَقَد تُرِجم إذا الشعر أنَّ من قبُل إليه أرشنا ما وهو آَخر وسبب

ترجمتُه. صدقت مهما
كما — القصعي عر الشِّ أو املالحم، ِشعر إىل الشعر تقسيم األوربيُّون أِلف وقد
ذلك ونحو القومية واملناقب الحربية الوقائع يف قيل الذي عر الشِّ به ويَعنون — أسَلْفنا
الشعر وهو تمثييل وشعر الفردويس، وشاهنامة هومريوس، كإلياذة قصيص، شكٍل يف
وَموقعه، وشخصيَّته يتَِّفق بما منهم كل ينطق أشخاًصا لها ر ويتصوَّ حادثة، يصوِّر

شعوره. عن الشاعر به يُعربِّ الذي الشعر وهو غنائي، وِشعر
به يُعلِّم عر الشِّ من نوًعا به ويَعنُون التعليمي، الشعر وهو رابع، بنوٍع ذلك وأتبعوا

ونحوها. الِحَكم من طائفة الشاعر
املالحم، وال التمثيل نحو يتَِّجه لم ألنه التقسيم، هذا عليه ينطبق ال العربي والشعر
فخٍر إىل ُموه قسَّ ولذلك غنائيٍّا، شعًرا الفرنج يه يُسمِّ الذي النوع من شعرهم وأكثُر

الغنائي. يف داخلة وكلها إلخ، … وغَزل وهجاء ورثاءٍ وحماسة
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وردْت التي كالقصة بدائية قصرية قصص إالَّ َمالحم الجاهيل عر الشِّ من يِرد ولم
كلثوم: بن عمرو ِشعر يف

ال��يَ��ق��ي��ن��ا نُ��خ��بِّ��رك وأن��ِظ��ْرن��ا ع��ل��ي��ن��ا ت��ع��َج��ل ف��ال ه��ن��د أب��ا

إلخ. …
ِحلِّزة: بن الحارث ة وقصَّ

ل��ق��اء؟ ل��ذاك وه��ل ع��م��رو ع��ن��د ع��نَّ��ا ال��ُم��ب��لِّ��غ ال��ش��ان��ئ أي��ه��ا

إلخ. …
السموءل: حادثة يف األعىش ة وقصَّ

ج��رَّار ال��ل��ي��ل ك��ه��زي��ع ج��ح��ف��ٍل ف��ي ب��ه ال��ُه��م��ام ط��اف إذ ك��ال��س��م��وءل ك��ن

إلخ. …
ومن. ومن، ُزهري كأبيات تعليمي ِشعر بعض ولهم

كان فقد الذَّوق، وهذا التقسيم، لهذا العربي الشعر نُخضع أن يصحُّ ال ُكلِّه لذلك
وذَوقها. منحاها للعرب

املثَل غري للحياة َمثًال وترُسم الجاهلية، العقلية تُغاير تعاليم إىل فدعا اإلسالم جاء
الجاهيل.

ويُِدلُّ مظلوًما، أو ظامًلا أخاه وينُرص واألبناء، باألموال ويُكاثر بالنَّسب، يفَخر الجاهيل
فخريُها قبيلته، يف ويَفنى وحَدها، نيا للدُّ أعماله ويقوِّم األحدوثة، لُحسن املال بإتالفه
للمكسب، وِهبته امَليرس، وَلِعِبه الخمر، بُمعاقرته يُزهى والَغنيُّ ه. رشُّ ها ورشُّ خريُه،
حقَّ فال فعل وإذا إليه، التجأ ومن وجاَره، ماَله يَحمي بأنه ويعتزُّ قوِمه، وِفعال وبِفعاله

إلخ. … استطاع إن وينَهُب قبيلته، غري من يسلُب والفقري جنى، ا عمَّ يسأله أن ألحٍد
الفخُر إنما والبنني، باملال وال باألنساب فخَر ال ذلك: غري إىل دعا اإلسالم جاء ا فلمَّ
واإلنسان كان، أيٍّا منه يُقاد والجاني كان، من كائنًا منه يُقتَصُّ والظاِلم الصالح، بالعمل
يدخل َميْرس، وال خمَر وال الشخصية، العظمة يف ال الربِّ وجوِه يف يُنِفقه ماله عن مسئول
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— يره ا رشٍّ ذرٍة ِمثقال يعمل ومن يَره، خريًا ذرٍة ِمثقال يعمل فَمن اآلخرة، حساب
الَت ال كلِّه ذلك وفوق — أتى ما عىل بالعدل يُحاَسب كلٌّ هللا، عند سواء والفقري الغنيُّ

هللا. إال إله ال ولكن أوثان، وال صنم وال قرابني وال ُعزَّى، وال
آخرون، وأبى َقوم، اإلسالم لواء تحت وانضمَّ القديمة، العقلية حاربِت جديدة عقلية

ثانيًا. يف والسَّ بالبالغة ثم أوًال، بالبالغة وتحاربوا
مجموعة أو وقبيلة، قبيلة بني كانت الجاهلية الحروب أنَّ وهو جديد، مظهٌر وظهر
ُمسلمون وُكفر، إسالٌم أو وِدين، ِدين القتال فأساس اآلن أما مثلها. ومجموعة القبائل من
تلوُّنًا الشعر ن تلوَّ لهذا ذلك؛ نحو أو نفسها القبائل من ُمرشكني أمام متعدِّدة قبائل من
يُنَس لم وإن بِدين، اعتزاز وإنما بقبيلة، اعتزاز حوله يدور ما أهمَّ يكن فلم جديًدا،
شعراء ومن رواحة، بن هللا وعبد ثابت بن ان حسَّ امُلسلمني شعراء من فكان تماًما؛ القديم
الجديدة املعاني الشعر يف وظهرت الحارث، بن والنرض الزِّبَْعِري، بن هللا عبد امُلرشكني

بدر: يوم يقول فحمزة ينية. الدِّ

ال��ذِّْك��ِر ُم��ْس��تَ��وَض��ح تَ��مَّ َم��ق��اٍم ف��ي ب��ه��م ي��م��دُّن��ا ح��ي��ن ال��ل��ه ج��ن��ود وف��ي��ن��ا
ت��ج��ري ب��ه��م َم��ن��اي��ا ف��ي��ه م��أزٍق ل��دى ل��وائ��ن��ا ت��ح��َت ج��ب��ري��ُل ب��ه��م ف��ش��دَّ

أحد: يوم يقول ان وحسَّ

ُم��ط��ي��ع وه��و ل��ل��ه ث��َوى ق��ت��ي��ٌل ف��ي��ه��م وح��م��زُة ق��ت��ل��ى ت��ذُك��روا ف��ال
َس��ري��ع األم��ور ي��ق��ض��ي ال��ذي وأم��ر ل��ه م��ن��زل��ة ال��ُخ��ل��د ج��ن��ان ف��إنَّ
وض��ري��ع َج��ْوِف��ه��ا ف��ي َم��ًع��ا ح��م��ي��ٌم ِرزِق��ه��م أف��ض��ل ال��ن��ار ف��ي وق��ت��الُك��ُم

جاءت أدقَّ بعبارٍة أو القبلية، العصبية محلَّ الدينية العصبية حلَّت هذا وعىل
عن يتخلَّوا أن يستطيعوا لم العرب ألنَّ القبلية، العصبية بجانب الدينية العصبية

امَلوروثة. عصبيَّتِهم
من له يكن ولم هنيهة، عر الشِّ وقَف أفواًجا فيه العرب ودخل اإلسالم انترص ا فلمَّ
تََر أََلْم * اْلَغاُووَن يَتَِّبُعُهُم َعَراءُ ﴿َوالشُّ يقول: القرآن ألنَّ الجاهلية، يف له كان ما الحظ
لم القديمة الشعر دواعي وألنَّ يَْفَعلُوَن﴾، َال َما يَُقولُوَن َوأَنَُّهْم * يَِهيُموَن َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم
الشعراء كان ولهذا واإلسالم؛ تتَِّفق التي الجديدة الدواعي بعُد تُخَلق ولم قيمتها، لها تُعد
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اإلسالم يف منه أقوى الجاهلية يف شعرهم واإلسالم الجاهلية يف عاشوا الذين امُلخَرضمون
وعمر بكر أبي عهد يف الفتوح جاءت إذا حتى لت؛ الصَّ أبي بن وأُمية ثابت، بن ان كحسَّ
تعتزُّ فيه والغزوات، الفتوح ِشعر يه نُسمِّ أن يَصحُّ طريف الشعر من نوع نشأ وعثمان،

املكشوح: بن قيس قول مثل وِفعالها، وِدينها بقوِميَّتها العرب

س��ام ك��ال��لَّ��ي��ث ��ج ُم��دجَّ ب��ك��لِّ تَ��ْردى ص��ن��ع��اء م��ن ال��خ��ي��َل ج��ل��ب��ُت
ال��ش��آم��ي ف��ال��ب��َل��ِد ال��ي��رم��وك إل��ى ك��ل��ٍب ف��ِدي��ار ال��ُق��رى وادي إل��ى
دوام دواب��ره��ا ُم��س��وَّم��ًة ش��ه��ٍر ب��ع��د ال��ق��ادس��ي��ة وج��ئ��َن
ال��ك��رام ال��َم��رازب��ة وأب��ن��اء ِك��س��رى ج��م��ع ه��ن��ال��ك ف��ن��اه��ض��ن��ا
ال��ُه��م��ام ال��م��ل��ك ل��م��وق��ف ق��ص��ْدُت ج��اَل��ْت ال��خ��ي��ل رأي��ُت أن ��ا ف��ل��مَّ
َك��ه��اِم وال أف��لَّ ال ب��س��ي��ٍف ص��ري��ًع��ا ف��ه��وى رأَس��ه ف��أض��ِرُب
نَ��اِم ال��ل��ه ع��ن��د ال��خ��ي��ر وف��ع��ُل خ��ي��ًرا ه��ن��اك اإلل��ه أب��ل��ى وق��د

الخيل: زيد بن عروة وقول

يُ��ع��ِل��ُم ال��ك��ري��ه��َة ي��غ��ش��ى م��ن ك��لُّ وم��ا ُم��ع��ِل��ًم��ا ال��ق��ادس��ي��ة أله��ل ب��رزُت
يَ��ْس��َل��ُم ال��ف��وارَس يَ��ْل��ق��ى م��ن ك��لُّ وم��ا ف��ارٍس ب��ع��د ف��ارًس��ا م��ن��ه��م وأق��ع��ص��ُت
ِم��خ��ذَُم ال��َم��رازب ألط��راف وس��ي��ٌف وُج��رأت��ي األج��لُّ ال��ل��ُه ��ان��ي ون��جَّ
يُ��ه��َزم��وا ال��ق��وِم إل��ى وج��ه��ي ي��ن��ص��ِرْف م��ت��ى أن��ن��ي ال��دَّي��َل��ِم��يِّ��ي��ن ي��وَم وأي��ق��ن��ُت
ال��دُم أخ��م��ص��َي ب��لَّ وح��ت��ى ِق��ب��ائ��ي ب��ِرم��اح��ه��م م��زَّق��وا ح��ت��ى ُرم��ُت ف��م��ا
ُم أت��ق��دَّ ُم��س��ت��أخ��ًرا أج��د ل��م إذا ح��ف��ي��ظ��ٍة ذو ام��رٌؤ إل��ى م��ح��اف��ظ��ًة

إلخ. …
بوا وترشَّ وأسلوبه، موضوعه يف وتذوَّقوه النحل، دِويَّ بالقرآن املسلمون ودوَّى
من لهم يعِرض فيما يحُكم وقانونًا الصالة، يف وتالوًة األدب، يف إماًما واتَّخذوه روحه،
الثقافة يف أثره فكان األسلوب، وجودة التعبري صحة عىل وشاهًدا لُغة، ومادة أحداث،
يف تأثريُه كان األدبية الناحية ومن يُقدَّر. ال فروعها وتعدُّد نواحيها، بجميع اإلسالمية
النثر يف أثُره وكان اليوم، إىل واضًحا قويٍّا اإلسالمية األقطار جميع يف واألسلوب اللغة
وإن الجاهيل، الشعر إمامه اتَّخذ والشعر القرآن، إمامه اتَّخذ فالنثر الشعر، يف منه أكثَر
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فاستعملوا بموضوعه، وأحيانًا بلفِظه أحيانًا بالقرآن، أثر من اإلسالمي الشعر يخُل لم
موضوعات وأحيانًا والزكاة، والصوم والصالة والكافر، كامُلؤِمن قرآنية، ألفاًظا أحيانًا

الطوفان: ويذُكر قومه مع قصته ويذُكر نوح سفينة يِصف القطامي كقول قرآنية،

ال��بَ��َواُر م��ن��ه ع��ل��ي��ه��م وُص��بَّ ن��وح ال��ت��نُّ��ور ص��اِح��ب ون��ادى
ال��ح��ذاُر ال��ق��َدر م��ن يُ��ن��ج��ي وال وف��رُّوا َج��يْ��ئ��ت��ه ع��ن��د ��وا وَض��جُّ
تُ��س��اُر ِخ��َرٌق غ��ث��اءه ك��أنَّ إل��ي��ه��م ُم��ن��ه��م��ًرا ال��م��اء وج��اش
ال��ج��واُر ب��ه��ا ج��اَر ال��ل��ه ول��وال ب��أذن ق��اص��دٌة وه��ي وع��ام��ت
ان��ح��س��اُر ال��ُغ��م��ِر ل��ت��اِل��َك وح��اَن ِح��ج��ًرا ص��ار ح��ت��ى ال��ُج��وديِّ إل��ى
اف��ت��خ��اُر ف��يَّ ام��رؤ ول��ك��ن��ي وُح��ك��م َم��وع��ظ��ٌة ف��ي��ه ف��ه��ذا

ق وتدفُّ واملغرب، ومرص والشام والعراق فارس ففتحوا الفتوح إىل املسلمون اتَّجه وقد
هذه من كثريًا فاستفادوا والحضارة، باملدنية غِرقت التي البالد هذه إىل الجزيرة من العرب
وبدويته، جنديته عىل محافًظا األمر أول أكثرهم وظلَّ الحياة، يف أُفَقهم عوا ووسَّ املدنيَّات،
عظيم تغريُّ ونشأ فشيئًا. شيئًا الحضارة بون يترشَّ جميًعا أخذوا ثم املدن، يف بعضهم وأقام
الفاتحني نال بما — مكة وخاصة — الحجاز مدن يف ق تدفَّ فاملال االجتماعية، الحياة يف
وغريهما، والرُّوم الُفرس من وإماءٍ رجاٍل من املوايل فيها وكثُرت الفتوح، يف نصيِبهم من
الديني والِعلم الدين حياة التناُقض، تمام ُمتناِقضتني لحياتنَي مصدًرا الحجاز فأصبح
لدراسة إليها أبناءهم الناس يُرِسل املدينة، سيما وال وترشيع، وحديث وتفسري قرآٍن من
والرُّوميات الفارسيَّات اإلماء بِفعل الغناء تقدُّم عىل بعثَْت ونعيم تَرٍف وحياة العلوم؛ هذه
يف وحرصوها الخالفة عىل األمويُّون استوىل عندما وضوًحا ذلك وزاد مكة. سيما وال
الحجاز فكانت الحكم، يف ُمشاركتهم من واألنصار القرشيني من غريهم وا ونحَّ أيديهم،
امُلتحرضة للمدن حتى امُلغنِّني والشبان امُلغنِّيات اإلماء تُصدِّر — واملدينة مكة وأعني —
بما الغزل من وخاصة الشعر، ُرِقي الغناء فنِّ ُرِقي وتبع والكوفة. والبرصة كدمشق
العرص يف الشعر من يرتَِق لم ولذلك له، القديم من اختري وما للغناء، الشعر من أُنشئ
يعودوا ولم املفتوحة، األمصار سكنوا العرب من وكثري الغزل. إىل واضًحا ُرقيٍّا اإلسالمي
الشعراء فحول كان ولهذا واملدينة، مكة الكبريتنَي املدينتنَي إال شأنها فضُعف الجزيرة إىل
وهم واألخطل، والفرزدق، كجرير، مسكنًا، عراقيني الجاهيل الشعر عمود اتبعوا الذين
موضوعاته. واختيار القصائد تكوين يف ُسنَنه عىل والجارون القديم، الشعر لواء رافعو
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وجعلوا الخالفة عىل األمويون استوىل أن قوًَّة القديم العهد إىل الشعر رجوع وزاد
يف الشعراء استقبال وأعادوا الغساسنة، من أسالفهم كان حيث دمشق، عاصمتهم
موضوعات يف القول عىل وحرَّضوا العطاء، لهم وأجزلوا صدوَرهم، لهم وأفسحوا بالطهم،
ونما. الجاهيل الشعر حِيَي وبذلك الجاهلية، أيام القبائل بني كان كالذي والهجاء الفخر
الشعر استخدم عباس كابن القرآن ي ُمفرسِّ أن وهو ِديني، آَخر سبب لحياته وكان
وجرى وأساليبه، القرآن ألفاظ تفسري عىل به لالستعانة وتراكيبه ألفاظه يف الجاهيل

أثَِره. عىل ذلك يف الناس
قبيلة بني الخصومة عىل يقترصا لم األُموي العرص يف والهجاء الفخر أنَّ األمر وغاية
ُموالية وقبائل وأنصار، وأمويني وهاشميِّني أمويني بني — كذلك — كان بل وقبيلة،
بن هللا عبد (أتباع وُزبرييني أُمويني من األحزاب ظهرت ا فلمَّ ُمعادية، وقبائل لألمويني،
شعراؤه مذهٍب لكلِّ كان وخوارج، وذُريته) طالب أبي بن عيل (أتباع وعلويني الزبري)

خصومه. ويهجون بفعاله، ويفخرون بذكره، يشيدون
شعرائه وفتْح الغزل، شعر ُرِقي — قبل أْرشنا كما — العرص هذا يف جديد أهم كان
والنعيم الحضارة فعَلتْه ولِما الجميالت، السبايا لكثرة الجاهيل الشعر يفتحها لم أبوابًا
قريش سادة بعض وإلقدام والتشبيب، للغزل صدرهم األُمويني ولتوسيع الذَّوق، صقل يف
من العربية القبائل بعض ولتحرُّر ومنزلته، بعصبيَّتِه ُمحتميًا الباب هذا يف الَخوض عىل

الغنى. مع وللفراغ والتقاليد، الحجاب قيود
حبيبته يف القول من وأكثَر مروان، بن امللك لعبد امُلعارص َمْعمر بن جميل فظهر

كقوله: امُلحبِّني»؛ «إمام غزله يف وكان بُثينة،

يَ��ُع��وُد بُ��ثَ��يْ��ن ي��ا ت��ولَّ��ى وده��ًرا ج��دي��ُد ال��ش��ب��اب َري��ع��ان ل��ي��َت أال
َزه��ي��ُد ت��ب��ذل��ي��ن م��ا وإذ ق��ري��ب وأن��ت��م ن��ك��ون ك��نَّ��ا ك��م��ا ف��ن��غ��نَ��ى
ل��س��ع��ي��ُد إذًا إنِّ��ي ال��ُق��رى ب��وادي ل��ي��ل��ًة أب��ي��ت��نَّ ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ون��ُج��وُد ُودِّن��ا م��ن ل��ن��ا ت��ج��ود م��رًَّة ب��ث��ي��ن��ة ف��رًدا أْل��ف��يَ��ْن وه��ل
وي��زي��ُد ُح��بُّ��ه��ا ي��ن��م��ى ال��ي��وم إل��ى ي��َزْل ف��ل��م ول��ي��ًدا م��ن��ه��ا ال��ه��وى َع��ِل��ق��ُت
ج��دي��ُد وه��و ال��ده��ر ف��ي��ه��ا وأب��ل��ي��ُت وع��َده��ا ب��ان��ت��ظ��اري ع��م��ري وأف��ن��ي��ُت
يَ��ب��ي��ُد يَ��ب��ي��د ف��ي��م��ا ح��بُّ��ه��ا وال ط��ال��بً��ا ج��ئ��ت ب��م��ا م��ردوٌد أن��ا ف��ال
تُ��ري��ُد أِم��ص��َر ِن��ض��ِوي َق��رَّب��ت وق��د ق��وَل��ه��ا أن��َس ال أش��ي��اء ِم��ل أن��َس ف��م��ا
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ج��دوُد ف��دتْ��َك ف��اع��ذُرن��ي ل��ُزرتُ��ك ت��رى ال��ت��ي ال��ع��ي��ون ل��وال ق��وَل��ه��ا وال
ش��ه��ي��ُد ال��غ��داة ق��ل��ُت ب��م��ا ودم��ع��ي ق��ات��ل��ي ال��َوج��د م��ن أل��ق��ى م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
أري��ُد غ��ي��ره��نَّ ج��ه��اٍد وأي ب��غ��زوٍة ج��م��ي��ل ي��ا ج��اه��د ي��ق��ول��ون
ش��ه��ي��ُد ع��ن��ده��نَّ ق��ت��ي��ٍل وك��ل ب��ش��اش��ة ب��ي��ن��ه��نَّ ح��دي��ٍث ل��ك��لِّ
وي��زي��ُد ث��اِب��ٌت ق��ال��ت: ال��ُح��بِّ م��ن ق��ات��ل��ي بُ��ث��ي��ن��ة ي��ا ب��ي م��ا ق��ل��ُت إذا
ب��ع��ي��ُد م��ن��ك ذاك ق��ال��ت: ال��ن��اس م��ع ب��ه أع��ْش ع��ق��ل��ي ب��ع��َض ُردِّي ق��ل��ُت وإن
س��تَ��ُروُد ب��ي��ن��ن��ا ش��طَّ��ت ال��دار إذا ع��ب��رٍة ُربَّ أْن وال��ل��ه أرى ق��د أال
أج��وُد ف��ك��ي��ف بُ��خ��ل��ي، ض��رَّن��ي وم��ا ُودَّه اْدرك��ُت ق��د ق��ال��ْت ف��ك��رت إذا
وت��ل��ي��ُد ط��اِرف ُح��بٌّ ل��بُ��ثْ��ن��َة ت��ح��ت��ه��ا ُص��وِدَف األح��ش��اء تُ��ك��َش��ُف ف��ل��و
وئ��ي��ُد ال��ق��اِوي��ات ب��ال��تِّ��الع ل��ه��ا م��ري��ض��ة ري��ٍح ك��لُّ تُ��ذكِّ��ُرنِ��ي��ه��ا
ب��ع��ي��ُد وه��ي ال��ح��اج��اُت تُ��دَرك وق��د ت��ف��رٍُّق ب��ع��َد األش��ت��ات ت��ل��ت��ق��ي وق��د

للقصص َمنبًعا وُحبِّه وشعِره سريته من الناس اتَّخذ وقد ليىل، مجنون وظهر
كقوله: وشجاعته؛ عنرتة يف فعلوا كما الغرامية والروايات

غ��روب ُم��ق��ل��ت��يَّ م��ن ل��ه وف��اض��ت ج��رى إذ ��ي��ل ال��سَّ ف��اس��ت��ب��ك��ان��ي ��ي��ُل ال��سَّ ج��رى
ق��ري��ب م��ن��ه أن��ِت ب��واٍد ي��ك��ون أن��ه أي��ق��ن��ُت ح��ي��ن إالَّ ذاك وم��ا
ح��ب��ي��ُب ال��ح��ب��ي��ِب أج��ل م��ن ال��ق��ل��ب إل��ى ُك��لَّ��ك��م ن��خ��ل��َة أك��ن��اِف س��اك��ن��ي ف��ي��ا
غ��ري��ب ه��ن��اك م��ه��ج��وٍر ك��ل إل��ى ع��ام��ٍر أرض ف��ي ال��دار غ��ري��َب أظ��لُّ
ل��ح��ب��ي��ُب آِت��ِه ل��م وإن إل��يَّ ال��ِح��م��ى أي��م��ن م��ن ال��ف��رَد ال��ك��ث��ي��ب وإنَّ
ح��ب��ي��ُب إل��ي��ك ي��ط��ُرْق ول��م ح��ب��ي��بً��ا ت��ُزر ل��م أن��َت إذا ال��دُّن��ي��ا ف��ي خ��ي��ر وال

كقوله: عزة، وُكثريِّ

ق��ل��ب��ي ُم��خ��اِل��ف��ٌة ف��ي��ه��ا ق��ل��وب��ه��ُم َم��ع��ش��ر َع��زََّة ح��بِّ ف��ي ��دن��ي يُ��زهِّ
ال��ل��بِّ ذو يُ��ب��ِص��ر ب��ال��َع��ي��ن ال ف��ِب��ال��ق��ل��ب وارتَ��ض��ى اخ��ت��ار وم��ا ق��ل��ب��ي َدُع��وا ف��ق��ل��ت:
ال��ق��ل��ِب ِم��ن إالَّ اآلذان ت��س��م��ع وال ال��ه��وى م��وض��ع ف��ي ال��ع��ي��ن��ان تُ��ب��ص��ر وم��ا
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أحيانًا وها سمَّ وإن شعرهم، فيها قالوا واحدة محبوبٍة عىل اقترصوا هؤالء وكل
واحدٍة عىل يقترص ولم بالنساء، تشبَّب فقد ربيعة أبي بن عمر أما ُمتعدِّدة. أسماء
يتعرَّض أن فاستطاع الهيًا، جميًال َرشف، بيت من ُقرشيٍّا وكان كان، أنَّى الُحسن وتِبَع
يذُكر لم وإن مروان، بن امللك عبد بنت لفاطمة حتى ، وأجملهنَّ العَرب نساء ألشهر
لجمالهنَّ تسجيًال ِشعره يف ويََرين ، بهنَّ تشبيبُه يُعجبهنَّ النساء من كثريٌ وكان اسَمها.
ِشعره يف وابتدع والتشبيب، النساء عىل الكثري ِشعَره وقرص لُحسنهن. الناس بني وإعالنًا
لكلِّ وصِفِه من وأكثَر بخاطرهن، يُجول وما النساء، أحاديث ورواية القصرية، القصص
وُمقابلتهنَّ املنازل، يف لهنَّ وزيارته وُمالقاة، وتالُوم وُمداعبة ملبٍس من بهنَّ يتَِّصل ما

كقوله: الحج، مناسك يف

َونَ��َص��ْب ه��مٍّ ط��وُل واع��ت��ران��ي ال��ط��َرْب وت��ع��نَّ��ان��ي ل��ي��ِل��ي ط��ال
َع��تَ��ْب َم��ن أح��ل��ى وه��ي َع��تَ��بَ��تْ��ه��ا م��ع��ت��بَ��ٍة ف��ي أس��م��اءُ أرس��ل��ت
ف��ان��ق��ل��ْب ن��ي��اًم��ا ال��ح��يَّ َوَج��َد ُم��وه��نً��ا رس��وٌل م��ن��ه��ا أت��ى أْن
َض��َرْب إذ ب��ابً��ا ي��ف��ت��ح أح��ٌد ب��ه ي��ش��ُع��ْر ف��ل��ْم ال��ب��اَب ض��رب
ف��اح��ت��ج��ْب م��نَّ��ا تُ��ك��تَ��م ع��َرَض��ْت ح��اج��ة ول��ك��ن أي��ق��اٌظ ق��ال
ال��غ��ض��ْب ع��ن��د ح��ل��ف��ْت ب��ي��م��ي��ن ف��اج��ت��ه��دت َردَّن��ي، وَل��َع��ْم��ًدا
َرج��ْب ب��ع��د رَج��بً��ا ب��ي��ٍت س��ق��ُف ي��ج��َم��ُع��ن��ا ال ال��رح��م��ُن ي��ش��ه��ُد
أَح��ْب م��ن ُم��ح��بٌّ يَ��ج��زي ك��ذا م��ا َم��ع��ِذرت��ي ف��اق��ب��ل��ي ح��الٍّ ق��ل��ُت
َوَج��ْب ق��د ق��ال��ت: ه��ن��ُد! ي��ا ف��أق��ب��ل��ي ب��ال��رض��ا ره��ٌن ل��ِك ��ي َك��فِّ إنَّ

ماجنًا وكان امللك، عبد بن يزيد بن الوليد األموي الخليفة العرص هذا يف وظهر
شعر ومن الرقيق الغزل ِشعر من كذلك أكثر وقد بالنساء، ويَهيم الرشاب يف يُفِرط

كقوله: نواس، ألبي إماًما ذلك يف يُعدُّ حتى الخمر

أص��ب��ه��ان��ي ش��راٍب م��ن واس��ِق��ي��ان��ي ع��لِّ��الن��ي
ال��ه��رم��زان��ي ش��راب أو ِك��س��رى ال��ش��ي��خ ش��راب م��ن
س��ق��ان��ي م��ن ��ي ِب��ك��فَّ أو َل��ِم��س��ًك��ا ال��ك��أس ف��ي إن
ب��ال��ب��ن��اِن يُ��تَ��ع��اط��ى رب��ي��ع ال��ك��أس إن��م��ا
ول��س��ان��ي ِرج��ل��ي ب��ي��ن دبَّ��ت ال��ك��أِس َوح��م��يَّ��ا
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الُفرس أكتاف عىل قامت العباسية الدولة أن رأيْنا العبَّايس العرص جاء إذا حتى
فأصبح وعباسيني). (علويني الهاشميني يُنارصون ن ممَّ األُموية للدولة امُلناهضني والعرب
بالصبغة يصبغونها األمويون كان أن بعَد بِصبغتهم الدولة وصبغوا عظيًما، الفرس نفوذ
وكتَّابًا. ووالًة ابًا وحجَّ ووزراء جيوش ُقوَّاد الُفرس من نرى فأصبحنا الخاِلصة؛ العربية
بجوار بغداد مدينة وإنشاء العراق إىل الخالفة عاصمة نْقل النفوذ هذا مظهر من وكان
وتَِبع العرب. سيادة وهْدم امُلساواة إىل تدعو الشعوبية حركة وظهرت ِكرسى، مدائن
لها الصدر وتوسيع القديمة الحضارات يف ما خري تخريُّ أي ؛ التخريُّ بمذهب امُلناداة ذلك

بها. والعمل
من العائلية االجتماعية والحياة الحكم ونُُظم الحرب وأساليب الدواوين قوا فنسَّ
عاداتهم، من كثريًا واقتبسوا الُفرس، نظام عىل وأعياٍد وَمرشب ومأكل ومسكٍن ملبٍس
بماِلهم ويَمدُّونها نواحيها، شتَّى يف العلمية الحركة عون يُشجِّ العبَّاسيون الخلفاء وأخذ
من إليها وما األدبية الحركة إالَّ ع تُشجِّ ال كانت إذ األموية؛ الدولة عكس عىل وجاههم،
املدنية يف التقدُّم وألنَّ القديمة، بالحضارات العباسيني تأثر ة لشدَّ وذلك وغناء، موسيقى
العباسيون؛ األُخرى الخطوات وخطا األمويون، منها األوىل خطا خطوات: بالتدريج يخطو
اختيار السياسة ُحسن من فرأوا ُمميزات، منها لكلٍّ ُمتعدِّدة مختلفة ُشعوبًا حكموا وألنهم
بذَروا قد اليونان وكان قبل، إليه أْرشنا ما الفرس من فأخذوا منهم، كلٍّ عند ما خري
وطبَّهم فلسفتَهم فيه فنرشوا اإلسكندر، فتح عهد من ق الرشَّ يف وآدابهم علومهم بذور
وانترشوا الرسيانية اللغة إىل ويُرتجمونها عليها يعكفون الرشق يف ُعلماء وُوِجد وَفَلَكهم،
النساطرة س وأسَّ العراق، شمايل يف النرصانية بها وفلَسفوا والشامية، العراقية األديار يف
وثنية جماعٌة كانت «َحرَّان» يف وهناك يسابور. جند يف اليونانية الثقافة لهذه ا هامٍّ مركًزا
اإلسكندرية ويف «الصائبة»، ون يُسمَّ وكانوا وأدبية، ِعلميًة اليونانية الدراسات يف نبُغوا
أثٌر لها كان فقد ودراستها، تعاليمها ضُعَفْت وإن وهي اإلسكندرية، مدرسة بقايا كانت
جوَّها ومألت أرضها وَرَوْت العباسية الدولة يف ذابت كلها فهذه — العهد هذا يف باٍق

ورياضتهم. فلسفتَهم الهنود من أخذوا وكذلك — العربية اللغة إىل تحوَّلت أن بعد
الذي الزمن وجاء وأدبية. ولغوية دينية علوٍم من العربية الثقافة نموِّ إىل كله هذا
بناء يف ا هامٍّ عنًرصا فكانوا الدِّين، ودراسة اللغة وأتقنوا فاستعربوا املوايل، فيه نضج
يف منها فرٍع كل وأثَّر غريبًا، امتزاًجا الثقافات هذه وامتزجْت العلمية، املدنية ْرصح

عجيبة. ُرسعٍة يف األخرى األركان يف الدولة أركان من ركٍن كل وأثَّر األخرى، الفروع
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العنرص ولكن أْوَجها، تبلُغ العبايس العرص يف واألدبية العلمية الحركة جعل هذا كل
ك والرتُّ أوًال السلطة عىل الُفرس وقبَض الكبرية، القوَّات هذه أمام ضُعف نفسه العربي
بالزراعة بوا وتكسَّ العربية، العصبية — زمن بعد — فيهم وضُعَفت فانحلُّوا ثانيًا،

وأمراءها. ووالِتها وقاَدتَها الدولة ُجند كانوا أن بعد والِحَرف،
كما — اليوناني األدب تستغلَّ لم واألدبية الِعلمية الحركة هذه أنَّ له يؤَسف ا وممَّ
وال َمالِحمهم ينقلوا فلم كبريًا، استغالًال — اليونانية والفلسفة اليوناني الِعلم استغلَّت
وبعض ِحَكمهم نقلوا وإنما األدبية، فنونهم سائر وال ِشعرهم وال التمثيلية رواياتهم
السبب ولعلَّ جديدة. مناٍح له وُفِتحت كبريًا، تأثًُّرا العربي األدب لتأثَّر فعلوا ولو قصصهم،
منها تنِفُر التي باآللهة مملوء وألنه العربي، الذَّوق عن لبُعِده يتذوَّقوه لم أنهم ذلك يف
للبيئة امُلخاَلفة تمام ُمخالفة أدبََهم أنتجت التي االجتماعية اليونانية البيئة وألنَّ عقيدتُهم،
الجاهيل األدب تأثري فظلَّ أسباب؛ من ذلك غري إىل عسريًا، تذوَُّقها يجعل مما اإلسالمية
بالنَّسيب واالبتداء والقافية، األوزان التزام عىل محافظٍة من العربي، الشعر عىل كبريًا
فيها ما ووصف الفيايف، وقْطع الناقة، ووْصِف والظعائن، واألطالل الديار وِذكر والغزل،

والصيد. الوحش من
والحياة والثقافات بالحضارات تأثٍُّر من — العموم عىل — األدب يخُل فلم هذا ومع

الجديدة. واالجتماعية العقلية
ومصايد األُنس، ومجالس والبساتني، القصور فوَصَف بالحضارة، الشعر تأثَّر فقد

السفن. وأنواع والسمك الطري
شيعة بني العصبية يف واستُخِدم — والتهتُّك والخالعة امُلُجون يف استعماله وزاد
— العرب تعِرُفه تكن ولم امُلذكَّر يف والغَزل والعجم، العرب وبني والعباسيني، العلويني

وصفها. يف واإلجادة الخمر شعر يف ع والتوسُّ
ومدنيَّتَهم يتَّفق الذي التشبيه واستعمال ِشعرهم، ترقيق عىل الحضارة وحملتهم

اللطيفة. القصرية األوزان من واإلكثار
ِلساَن فكان بُرد، بن ار بشَّ اسُمه فاريس أعمى شاِعر التجديد هذا زعيم وكان
النفوس داعَي وأجاب فتزنَْدق، وتزنَدَق ، فتحرضَّ وتحرضَّ فتهتَّك، عُرصه تهتََّك عرصه:
نائحٌة وال ار، بشَّ ِشعر من ويَروي إالَّ البرصة يف َغِزلٌة وال َغِزٌل يبَق لم «إنه قالوا: حتى

لسانه.» َمَعرَّة ويخىش يَهابُُه وهو إال رشف ذو وال به، ب تتكسَّ إال ُمغنيَّة وال
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َق وترقَّ ة، ُمياَرسَ إىل فُعُرسهنَّ النساء، وراء والجري أمكن، ما بالحياة التمتُّع إىل دعا
الغزل: يف

ب��ال��ِق��َص��ْر ل��ي��ِل��ي أع��ِرُف ول��ق��د ال��س��ه��ْر ط��اَل ب��ل ال��ل��ي��ُل ه��ذا ط��ال
ال��ن��ظ��ْر ف��تَّ��ان األط��راف ن��اِع��م ش��اِدٌن ج��ف��ان��ي ح��ت��ى ي��ُط��ْل ل��م
نَ��َف��ْر ال��ن��وُم أب��ص��َرُه ك��لَّ��م��ا م��اث��ٌل ش��خ��ٌص ال��ه��مَّ ف��ك��أنَّ

∗∗∗
ال��وج��ِد ِم��ن ال��ض��م��ي��ر ف��ي ��ا ع��مَّ ف��يُ��خ��ب��ر ب��ط��رِف��ه��ا ف��تُ��وِم��ي ط��ْرف��ي يُ��ك��ل��م��ه��ا
ال��ع��ه��ِد؟! ع��ل��ى أل��س��َت ق��ال��ت غ��ف��ل��وا وإن وأع��رض��ت ص��دَّت ال��واُش��ون ن��ظ��َر ف��إْن

الهجاء: يف فيُقِذع ويهجو

ب��ال��ع��ف��اري��ِت ��ا ُح��فَّ ك��ال��ب��اب��ل��يِّ��ي��ن وِدره��ُم��ه��ْم س��ل��ي��م��ان آل دي��ن��اُر
وم��اروِت ب��ه��اروت س��م��ع��َت ك��م��ا أح��ٌد ي��ل��ق��اُه��م��ا وال يُ��وَج��دان ال

فيقول: القَدر عىل ويعِتب

ال��ُم��ه��ذَّب��ا ك��ن��ُت ُخ��يِّ��رُت ول��و ه��واي ُم��خ��يِّ��ٍر غ��ي��َر ف��يَّ م��ا ع��ل��ى ُخ��ل��ق��ُت
ال��ُم��غ��يَّ��ب��ا أن��ال أْن ِع��ل��م��ي وي��ق��ُص��ر أِرْد ول��م وأُع��ط��ى أُع��ط��ى ف��ال أري��د
��ب��ا ال��تَّ��ع��جُّ إال أع��ق��ب��ُت م��ا ف��أرج��ع ث��اِق��ب وِع��ل��م��ي ق��ص��دي ع��ن وأُص��َرف
أغ��ل��بَ��ا ال��ن��ف��س ش��ه��وُة ف��ك��ان��ت ل��تَ��ْس��ل��ى ال��ه��وى ع��ل��ى ن��ف��س��ي غ��ال��ب��ُت ل��ق��د ل��ع��م��ري
ال��ت��ج��نُّ��ب��ا أُط��ي��ق ال وأنِّ��ي رش��اٌد اج��ت��ن��ابَ��ه��ا أنَّ األي��ام ع��َج��ب وم��ن

فيقول: امُلنتِيش ويصف

يَ��ق��ظ��اِن ع��ي��ن ف��ي ن��ائ��م ف��ط��رُف��ه ب��اِط��لُ��ه راح ح��ت��ى ال��ك��أس ل��ه دارت
ري��ح��اِن ك��لِّ م��ن ب��ه��ا َرض��ي��ُت إذًا تُ��س��اع��دن��ي ك��ان��ت ل��و ال��ق��ْل��ب َري��ح��ان��ة
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فيقول: العناق ويصف

وس��ت��ور ح��اج��ٌب دون��ي ��ب��ح ال��صُّ إل��ى ب��ي��نَ��ن��ا ال��م��اء ي��خ��لُ��ُص ال م��ًع��ا ف��ِب��تْ��ن��ا

إلخ.
والحكم. الفخر يف الجزل الشعر وله

ما اإلنسان واستمتاع اللذَّات، طَلِب يف اإلرساف إىل داعيًا ار بشَّ فكان الجملة وعىل
الحياة. بُمتَع استطاع

الحياة أنَّ يرى فكان نغمات، بل نغمًة الطنبور يف فزاد نواس، أبو بعَده وجاء
بالخمر، الوجود متاِعب ينىس أن بدَّ وال بنعيمها، االستمتاع يف إالَّ فيها خريَ وال َمهزلة،
والتشبيب اللهو يف وانغمس بعَده، َمن وال قبَله َمن يفتْحها لم أبوابًا الخمر يف ففتَح
أدبية مقدرٍة ذا وكان عِرصه، يف والعاِبثني هني الالَّ لطائفة مرآًة فكان والِغلمان، بالنساء
جيًدا شعًرا أقول أكاد «ال فقال: نفسه عن حدث وقد الفنون؛ هذه يف فرصَفها عالية
وصٍل أو ِصلٍة من أرتضيها حاٍل وعىل ُمونِق، بُستاٍن يف وأكون طيِّبة، نفيس تكون حتى
وفاَقُهم يزيد، بن والوليد واألخطل األعىش نهج عىل خمريَّاته يف سار بِصلة.» وْعٍد أو

زمانه: وحضارة عبقريَّتُه بها أْوَحت بمراحل

ال��ع��ن��ِب ب��اب��ن��ٍة ال��ده��ر ع��ل��ى وان��َع��ْم ب��ال��ط��َرِب ال��ه��م��وِم ش��ج��يَّ اص��دَْع
ُم��ن��ت��ق��ِب آث��ار م��ن��ه ت��ْق��ُف ال غ��ض��ارتِ��ِه ف��ي ال��ع��ي��ش واس��ت��ق��ب��ِل
ال��ِح��َق��ِب ع��ل��ى ت��ع��ل��و ع��ج��وز ف��ه��ي ت��ق��اُدُم��ه��ا زان��ه��ا ق��ه��وٍة ِم��ن
ال��نَّ��َس��ِب ال��ك��ري��م��ة ال��ف��ت��اة م��ن ج��ل��وتِ��ه��ا ي��وَم ��رِب ال��شُّ إل��ى أش��ه��ى
ع��ج��ِب م��ن��ظ��ٍر ف��ي ت��ب��دَّْت ح��ت��ى ج��وه��ُره��ا وَرقَّ ت��ج��لَّ��ت ف��ق��د
ال��ذه��ِب س��ائ��ُل ال��م��ْزج ل��دى وه��ي ش��َرٍر م��ن ال��م��زاج ب��َغ��ي��ر ف��ه��ي

يِصف خمِره؛ يف بلَغُه ما غزلِِه يف يبلُغ ولم فيه، وأفرَط الذكور يف الغزَل وابتدع
أصدقائه إىل الخمر حْمَلُه ويِصف امُلعتَّقة، وخمَرها وامرأته ار والخمَّ الحانة خمِره يف
زيارته ويِصف الزمان، وأحداث الرُّقباء غفلِة يف الرياحني بني رشبوا وكيف بستان، يف
ال واستهتار، رصاحٍة يف ذلك وكل والفتيات. والفتيان بالخمر فيها نَِعم وكيف لألديار،

عتاب. وال لنقٍد يأبَُه
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ال��ج��ه��ِر إل��ى م��نِّ��ي ال��س��رِّ ب��ن��اُت وأف��ض��ت ��ت��ِر ال��سَّ ُم��ن��ه��ِت��َك ال��ل��ذَّات إل��ى غ��دوُت
ال��ُع��ذِر ط��ل��ب ع��ن ف��اس��ت��غ��ن��ي��ُت ج��ئ��ُت ب��م��ا أري��ُدُه ف��ي��م��ا ال��ن��اس ع��ل��يَّ وه��ان
ال��ده��ِر م��ب��ادرَة ل��ذَّات��ي ف��ب��ادرُت ل��م��دَّت��ي ُم��رص��دات ال��ل��ي��ال��ي رأي��ت

يف األوَّلني مسلك سلوكهم الشعراء عىل تَنعي الشعر يف تجديدية صيحٌة له وكانت
القديمة: باألساليب القديمة املوضوعات والتزام األطالل بكاء

ج��َم��ِل��ه ف��ي ي��ق��ول ع��وًف��ا وخ��لِّ ط��َل��ِل��ه ع��ل��ى يَ��ب��ك��ي ال��ُم��ع��لَّ��ى دِع
ِح��َل��ِل��ه ع��ن اإلع��راض يُ��ط��ي��ل ـ��ِر ��ْع��ـ ب��ال��شِّ ��ل ال��ُم��ف��ضَّ ل��ُك��ل��ث��وم وق��ل
ُم��ق��ت��بَ��ِل��ه أواُن ف��ه��ذا ع��ن��ه ُم��تَّ��ئ��ٍد غ��ي��ر ال��ل��ه��ِو ع��ل��ى وأع��د
ع��َم��ِل��ه م��ن ال��رب��ي��ع ف��ي��ه��ا أب��دع وم��ا ال��زم��ان َة ج��دَّ ت��رى أَم��ا
وُم��ع��ت��ِدِل��ه ال��ه��وا ِب��ط��ي��ِب واف��ى ف��ق��د ال��زم��ان ة ِج��دَّ ع��ل��ى ف��اش��رْب
ُم��ش��تَ��ِك��ِل��ه اع��ت��راض ع��ن��د ال��ه��مَّ ـ��ِس��ي وتُ��ن��ـ ال��س��رور تُ��ذِك��ُر ق��ه��وة م��ن

التافهة: البدوية األماكن يف ال الفخمة الحضارة آثار يف القول إىل ويدعو

وال��م��ط��را ال��ري��ح يُ��ق��اس��ي َدثَ��را ال��ذي ال��رس��َم دِع
وال��خ��ط��را ال��لَّ��ذَّاِت ف��ي ـ��م ال��ِع��ْل��ـ أض��اع رج��ًال وك��ْن
غ��ب��را ل��َم��ن وس��اب��ور ِك��س��رى ب��ن��ي م��ا ت��َر أل��م
ال��ش��ج��را أخ��ص��ه��ا ـ��ف��راِت وال��ـ دج��ل��َة ب��ي��ن َم��ن��اِزَه
وال��ُع��َش��را ال��طَّ��ل��ح ع��ن��ه��ا ـ��ُن ال��رح��م��ـ ب��اع��َد ألرٍض
َوَح��را8 وال يَ��راب��ي��ًع��ا م��ص��اي��ده��ا ي��ج��ع��ل ول��م
ب��ق��َرا ب��ال��م��ال تُ��راع��ي غ��زالٍن ُح��ور ول��ك��ن
وب��را وال ب��ق��ف��رتِ��ه��ا ِس��ي��ٌد ال ال��َع��ي��ُش ف��ذاك
ُم��ع��ت��ب��را األع��راب ف��ي ب��األش��ي��اء ك��ن��ُت م��ا إذا
ص��درا ت��ج��ْد ف��ل��ْم وردَت رج��ل أيَّ��م��ا ف��إن��ك

الُجرذان. وصغار أبرص كساٍم الوزغ الوَحر: 8
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ويقول:

ال��ُخ��ط��وُب ِت��ه��ا ج��دَّ ع��ه��َد وت��ب��ك��ي ال��ج��ن��وُب تُ��س��ف��ي��ه��ا األط��الل دِع
وال��ن��ج��ي��ُب ال��ن��ج��ي��ب��ة ب��ه��ا ت��ح��ثُّ أرًض��ا ال��وج��ن��اء ل��راك��ب وخ��لِّ
ج��دي��ُب ف��ع��ي��ُش��ُه��م ع��ي��ًش��ا وال ل��ه��ًوا األع��راب ع��ن ت��أُخ��ذ وال

∗∗∗
ال��ح��ل��ي��ُب ال��لَّ��ب��ن ال ال��ع��ي��ش وه��ذا ال��ب��وادي ع��ي��ش ال ال��ع��ي��ُش ف��ه��ذا
ال��زُّروُب ال��م��ي��ادي��ن ِم��ن وأي��ن ِك��س��رى إي��واِن م��ن ال��ب��دو ف��أي��ن

أن الفائقة، الفنية والقدرة التجديد، طلب يف ية امُلدوِّ الرصخة هذه مع ننتِظر وكنَّا
اليشء بعَض ولو ويخُرج ينُشُدها، التي الحضارة تُلِهُمه بما كثرية جديدة أبوابًا يفتح
التجديد يف اكتفى ولكنه والهجاء، كاملديح القديمة واملوضوعات القديمة، األوزان عن
فبكى دعوته، عن عاد والهجاء للمديح عَرض عندما وحتى والغزل. الخمر معاني بتوليد

النُّوق: ورِكب الطُّلول

وُوح��داِن َم��ث��نً��ى م��ن األع��نَّ��ِة ُص��ْع��ر ب��ن��ا ال��ف��الَة ت��ع��روِري وال��ِع��ي��ُس أق��ول
بُ��ن��ي��اِن ت��ض��ب��ي��ُر ت��ض��ب��ي��ره��ا ك��أنَّ ُع��ذاف��رٍة ع��ف��رن��اٍة َل��وٍث ِل��ذاِت
س��يَّ��ان وال��رك��ن راح��ِت��ِه ت��ق��ب��ي��ل م��ل��ًك��ا ت��ب��لُ��غ��ي أو ت��س��أل��ي ال ن��اُق ي��ا

الخليفة ومن بل عرصه، أدباء من عنيفة مقاومًة لِقيَت للتجديد دعوته أنَّ ويظهر
وقال: عقِبِه عىل ونكَص أمامهم، الوقوف عىل يقَو فلم نفسه،

ال��خ��م��را ن��ع��تُ��َك ب��ه أزرى ط��اَل��م��ا ف��ق��د ال��ق��ف��را وال��م��ن��زل األط��ف��ال ش��ع��رك أِع��ْر
أم��ًرا ل��ه أردَّ أْن ذراع��ي ت��ض��ي��ق ُم��س��لَّ��ط ال��ط��ل��ول ن��ع��ِت إل��ى دع��ان��ي
وْع��را َم��رك��بً��ا ��ْم��تَ��ن��ي ج��شَّ ق��د ك��ن��َت وإن وط��اع��ًة ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ف��س��م��ًع��ا
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شاعر فثَمَّ عرصهما، بها أوحى التي املعاني بتوليد ُعِنيا نواس وأبو ار بشَّ كان وإن
وهو اللفظية، باملوسيقى والعناية البديع، يف واإلمعان اللفظ، تجويد يف عنايتُه كانت آَخر

الربمكي: يحيى بن الفضل مدح يف كقوله الغواني، رصيع ب امللقَّ الوليد» بن «ُمسلم

ال��ف��ص��ُل َم��ن��ط��ق��ه ال��ق��ول وع��ي��ون رًدى وش��م��ال��ه ن��ًدى يُ��م��ن��اه تُ��س��اِق��ط
ال��ب��خ��ُل اغ��تُ��ِن��م إذا ُغ��ن��ًم��ا ال��ن��دى ي��ُع��دُّ م��ال��ه ال��ح��م��َد ي��ودِع أن إل��ى َع��ج��وٌل
��ب��ُل ال��سُّ أط��ن��اب��ه��ا اآلم��ال ب��ه��ا َم��ن��وط ب��رم��ٍك ظ��لِّ إل��ى ت��أوي ه��ض��ب��ٌة ل��ه

وقوله:

ن��ف��ت��رُق ح��ي��َن ي��وًم��ا نُ��الئ��م وال أع��يُ��نَ��ن��ا ال��ن��وَم َم��ن��ْع��ن��ا ال��ت��َق��ي��ن��ا إذا
ف��ن��تَّ��ِف��ُق ق��ال��ْت ك��م��ا أق��ول ك��م��ا أع��رف��ه ل��س��ُت م��نِّ��ي ب��ال��ذن��ب أُق��رُّ

وقوله:

ال��ن��ص��ُل زايَ��َل��ه ال��روع ي��وم ل��ك��ال��غ��م��د وداِع��ِه ي��وَم وإس��م��اع��ي��ل وإن��ي
ال��َم��ْح��ُل األن��س م��ن يُ��دن��ي��ه��ا ف��ك��ال��َوح��ِش أزورُه��م أو ب��ع��َده ق��وًم��ا أغ��َش ف��إْن

وقوله:

أم��ُل إل��ى ي��س��ع��ى أج��ٌل ك��أن��ه َره��ٍج ذي ي��وم ف��ي ُم��َه��ٍج ع��ل��ى م��وٍف
َم��ه��ِل ع��ل��ى ي��أت��ي ُم��س��ت��ع��ج��ال ك��ال��م��وِت ب��ِه ال��رج��ال يَ��ع��ي��ا م��ا ب��ال��رف��ق ي��ن��اُل

الخمر: يف وقوله

ال��ب��ْع��ِل9 ُم��س��ل��م��ة األص��ه��ار ي��ه��ودي��ة ق��ه��وٍة ال��م��ل��َك ُش��رَّاب��ه��ا وم��ان��ح��ٍة
يَ��غ��ل��ي َدُم��ه��ا ج��وف��ه��ا ف��ي ح��روري��ة ع��اص��ٍر ي��َد ت��ش��ت��ك��ي ال م��ع��تَّ��ق��ة

شاِربَها. وبالبْعل باَعتَها باألصهار يعني 9
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وُحبِّه، لنفسه يُغني ولكن واألمراء، للملوك يُغني ال آَخر شاِعر كان هؤالء وبجانب
العباسيني يف كان لقد األحنف؛ بن العباس وهو وعذوبة، ة رقَّ يف غزلِِه عىل ِشعَره ويِقف
إليه تدعو وما الحضارة فرق بينهما والفْرق األمويني، يف ربيعة أبي بن عمر كان كما

فيقول: املعاني، يف وتوليٍد الذوق، يف ة ورقَّ املعنى، يف وعذوبة اللفظ، يف ٍة رقَّ من

رَق��ُدوا ب��ال��ه��وى أي��ق��ظ��ون��ي إذا ح��ت��ى َم��ودَّتَ��ه��م أذاق��ون��ي ال��ذي��ن أش��ك��و

∗∗∗
ب��ال��غ��روِر م��ق��ال��ِك م��ن ح��ي��ات��ي تَ��ردِّي أن ل��ِك ف��ه��ل أََم��تِّ��ي��ن��ي
ف��ُج��وري ع��دًال ال��ه��وى ف��ي وُج��ورك ي��وٍم ك��لَّ يَ��ن��م��ى ح��ب��ي��ِك أرى

∗∗∗
ط��ي��بً��ا ل��ل��ن��اس تُ��راب��ك ص��ار َب ال��ت��را وط��ئ��ت م��ا إذا وأن��ت

∗∗∗
أن��ُظ��ُر ف��ال ط��رف��ي وأم��ل��ك ب��َدْت م��ا إذا أُغ��ضُّ ه��ب��ون��ي
أُض��ِم��ُر ب��م��ا ف��بُ��ح��َن ن��ط��ْق��َن ال��دم��وع م��ا إذا اس��ت��ت��اري ف��ك��ي��ف

∗∗∗
ال��ق��ل��وبَ��ا ت��ج��اري ال��ق��ل��وب أنَّ َن ال��زاع��م��و ك��ذب ل��ق��د ل��ع��م��ري
ح��ب��ي��ب��ا م��ح��بٌّ ي��ش��ك��و ك��ان م��ا َن ي��ذك��رو ك��م��ا ذاك ك��ان ول��و

∗∗∗
وال��ب��ص��ِر ��م��ع ال��سَّ ش��ه��واُت ف��ع��ن��دك��م زي��ارت��ك��م ف��ي ل��ص��بٍّ أت��أذن��ون
ال��نَّ��َظ��ِر ف��اِس��ُق ول��ك��ن ال��ض��م��ي��ر ع��فُّ ب��ه ال��ج��ل��وس ط��ال إن ال��س��وءَ يُ��ض��ِم��ر ال

القبيل. هذا من ديوانه وكلُّ
بعده. العصور يف حتى سميًعا تِجْد لم التجديد إىل دعوته أن ويظهر

واملجون، واالستهتار والخمر الغرام ألحاَن للناس غنَّيا نواس أبو ثُم ار بشَّ كان ولنئ
بألحان األلحان هذه عىل ردَّ آخر فشاِعر تكون، حيث اللذَّات وطلب االستمتاع، إىل ودعوا
«أبو نواس ألبي امُلعارص الشاعر وهو املوت، وِذكر نيا الدُّ واحتقار الزُّهد يف ِمثلها

العتاهية».
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بن قسِّ ِشعر من قليًال إال قبُل نظريًا له نِجْد لم ما الديني الشعر يف جدَّد فقد
كمواعظ نثرية منابع من ِشعره اتَّخذ أنه يظهر ولكن الصلت، أبي بن وأُمية ساعدة
السواء، عىل والخاصة العامة يفهمه بالنثر، أشبََه سهلة صياغًة وصاَغُه البرصي، الحَسن
من أتت شهرته وإنما نواس. وأبي ار ببشَّ يُقاَرن أن يصحُّ ال الفنية ناحيته من فهو
يُزيِّن نواس أبو كان فإْن وْعِظه؛ وجميل نظِمه، وسهولة توليده، وُحسن موضوعه ناحية
ويُذكِّر دائًما، باملوت يُذكِّر أباطيل. الحياة ويصور ببهجتها، ويذهب يُظِلمها فهذا الدنيا،

مطاِمِعه: يف وأوهاَمُه اإلنسان غرور ويِصف بالقبور،

تُ��ح��اب��ي وم��ا ت��ح��ي��ف وم��ا أت��ي��َت ا ب��دٍّ م��ن��َك أر ل��م م��وت ي��ا أال
ال��ش��ب��اِب ع��ل��ى ال��َم��ش��ي��ُب ه��ج��م ك��م��ا َم��ش��ي��ب��ي ع��ل��ى ه��ج��م��َت ق��د ك��أن��ك
ان��ق��الِب َل��ذُو زم��ان ي��ا وإن��ك ص��روٍف َل��ذُو زم��ان ي��ا وإن��ك
ال��س��ح��اِب ظ��لِّ أو ال��نَّ��وم ك��ُح��ل��م وج��ٍه ب��ك��لِّ ُط��ل��ي��ب وإن أراك

∗∗∗
وأذلَّ��ه��ا غ��رَّه��ا ق��د م��ا تُ��ف��اِرق ل��ع��لَّ��ه��ا ب��ِف��ك��ري ن��ف��س��ي إل��ى رج��ع��ُت
ك��لَّ��ه��ا أم��ل��ُك أص��ب��ح��ُت ل��و األرض م��ن آخ��ذًا ك��ن��ُت م��ا ن��ف��ُس ي��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت
أم��لَّ��ه��ا أن ل��ي ح��ان ق��د ُم��نً��ى وإالَّ َج��وع��ٍة ب��ع��د َش��ب��ع��ٌة إالَّ ه��ي ف��ه��ْل
تُ��ذلَّ��ه��ا ح��ت��ى ال��ن��ف��َس تُ��ع��زُّ ول��س��َت تُ��ع��زَّه��ا أن ت��ب��ت��غ��ي ن��ف��ًس��ا ل��ك أرى

∗∗∗
�اِل آم� أيَّ �وال ط� ب��آم��ال ت��ع��ل��ق��ُت
إق��ب��اِل أي ��ا ُم��ل��حٍّ ال��دن��ي��ا ع��ل��ى وأق��ب��ل��ُت
وال��م��اِل األه��ل ـ��ف��راق ل��ـ ��ز ت��ج��هَّ ه��ذا أَيَ��ا
ال��ح��اِل م��ن ح��اٍل ع��ل��ى ال��م��وت م��ن ب��دَّ ف��ال

إنها قالوا أمثال، كلُّها طويلة أرجوزة وله والِحَكم، األمثال من شعره يف يُكثر وهو
منها: كلُّها، عليها يُعثَر لم ولكن َمثَل، آالِف أربعَة بلَغْت

ي��م��وُت ِل��م��ن ال��ق��وَت أك��ث��ر م��ا ال��ق��وُت ت��ب��ت��ِغ��ي��ه ��ا م��مَّ ح��س��بُ��ك
يُ��غ��ن��ي��ك��ا ال األرض ف��ي م��ا ف��ك��لُّ يَ��ك��ِف��ي��ك��ا م��ا يُ��غ��ن��ي��ك ال ك��ان إن
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تُ��ك��اب��ُد م��ا أس��ع��َد م��ا ه��ي��ه��اَت ف��اِس��ُد وأن��ت ال��ن��اُس يَ��ص��لُ��ح ل��ن
ي��نَ��ْم ل��م م��ن ع��ل��ى ال��ل��ي��َل أط��ول م��ا أل��ْم ق��لَّ وإن ي��ؤذي م��ا ل��ك��لِّ
ب��أك��ب��ِره ُم��تَّ��ِص��ل أص��َغ��ُره ب��ج��وه��ِره الح��ٌق ش��يءٍ وك��ل
اِن ض��دَّ وه��م��ا وش��رٌّ خ��ي��ٌر ط��ب��ي��ع��ت��ان إن��س��اٍن ل��ك��ل
ا ِج��دَّ ب��ع��ي��ٌد بَ��ون ب��ي��ن��ه��م��ا ا ُع��دَّ م��ا إذا وال��ش��رُّ وال��خ��ي��ر
َف��ن��اؤه ط��يِّ��بً��ا ع��ي��ًش��ا ��َص ن��غَّ ب��ق��اؤه آَف��تُ��ُه م��ن ع��ي��ش م��ا
َم��ف��س��َدة أي ل��ل��ع��ق��ل َم��ف��س��دٌة وال��ِج��َدة وال��ف��راغ ال��ش��ب��اَب إنَّ
ال��ش��ب��اِب ف��ي ال��ج��نَّ��ة روائ��ح ال��تَّ��ص��اب��ي ��ُة ح��جَّ ال��ش��ب��اب إن
ال��ق��ِري��ِن إل��ى م��ن��س��وٌب ف��ال��م��رءُ ال��دَّي��ِن وأه��َل ال��ف��ض��ِل ذوي اص��َح��ْب

طَلع فقد ام تمَّ أبو وهو نواس، أبا أعقَب شاعر عند وقفًة نِقف أن ذلك بعد ويصح
النَمط عىل قصيدته بنى لقد جديد؛ جوهر ال جديد وشكل جديد بأسلوٍب الناس عىل
هو به. ُمتميِّز شكٍل يف أسلوبهم غري أسلوبه ولكنَّ قبله، َمن موضوعاِت وعالج القديم،
وأرمينيا والحجاز ونيسابور وخراسان مرص فزار كثرية بلدان يف ل تنقَّ األصل شامي
رحالِتِه يف وهو رأى»، من «ُرسَّ العباسية الخالفة مقام يف رحاله وحطَّ وبغداد، وامَلوِصل
جمع األسفار هذه إحدى ويف والحديث، القديم عر الشِّ عىل اطِّالعه ويُكِثر ثقافته ع يُوسِّ

الحماسة. ديوان
غموض يف وغلوٌّ االستعارة، يف إمعان به: ا خاصٍّ يكون يكاد ِشعره يف وأسلوبه
القارئ يَشُعر لإلغراب، شديد وحبٌّ للبديع، د وتعمُّ الصنعة، يف وإفراٌط وتوليده، املعنى
ذهِنِه يف وإدارتها املناسبة املعاني عن البحث يف جبينِِه وعَرق بتكلُّفه، — يقرؤه وهو —
كقوله: واالستعارة، الجناس من اٍف شفَّ غري ثوبًا ليُلِبسها خياِلِه ويف توليدها، يف ليُغِرب

ف��ؤادي ب��ال��ف��راق ت��ص��دَّع ح��ت��ى َم��ص��دوع��ة ال��ن��وى أف��ئ��دَة ف��ك��أنَّ
ب��بُ��ع��اِد10 ف��س��َدْدنَ��ه��ا خ��ال��ْف��نَ��ه��ا ف��رج��ًة ال��ل��ي��ال��ي م��ن ف��ض��ض��ُت ف��إذا

خالَفتُْه فيه هو ا ممَّ مخرٍج عن بحث فكلَّما تمام، أبي فؤاد صدع حتى َمصدوًعا، فؤاًدا للفراق جعل 10

بالبُعاد. املخرج ذلك فسدَّت األيام
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فائدة فيِصف الحكيمة، وأقواله الشعرية صوِره من كثرٍي يف ق ُوفِّ فقد هذا ومع
بقوله: األَرَب يبلُغ ال وإنه الرحالت،

ِد ُم��ب��دَّ ب��ش��م��ٍل إالَّ ب��ه ف��ف��زُت ��ًع��ا م��ج��مَّ وف��ًرا أح��ِو ل��م ول��ك��ن��ن��ي
ُم��ش��رَّد ب��ن��وٍم إالَّ ب��ه أل��ذُّ ُم��س��كِّ��نً��ا ن��وًم��ا األي��ام تُ��ع��ِط��ن��ي ول��م
ِد ت��ت��ج��دَّ ف��اغ��ت��رْب ل��دي��ب��اج��تَ��ي��ِه ُم��خ��ِل��ٌق ال��ح��يِّ ف��ي ال��م��رء م��ق��اِم وُط��ول
ب��س��رَم��ِد ع��ل��ي��ه��م ل��ي��س��ْت أن ال��ن��اس إل��ى م��ح��بَّ��ًة ِزي��دت ال��ش��م��س رأي��ُت ف��إن��ي

فيقول: ممدوحه ويِصف

ال��وَْع��ُر وال��خ��لُ��ُق ال��م��رُّ ال��ح��ف��اظ إل��ي��ه ه ف��ردَّ س��ه��ًال ال��م��وت ف��وُت ك��ان وق��د
ال��ُك��ف��ُر دونَ��ُه أو ال��رَّوع ي��وَم ال��ُك��ف��ر ه��و ك��أنَّ��م��ا ح��ت��ى ال��ع��ار ت��خ��اف ون��ف��ٌس
ال��ح��ش��ُر أخ��م��ص��ك ت��ح��ت م��ن ل��ه��ا وق��ال ِرج��َل��ُه ال��م��وِت ُم��س��ت��ن��َق��ِع ف��ي ف��أث��ب��َت

تجويد يف الوليد بن ُمسلم وتلميذ املعاني، توليد يف نواس وأبي ار بشَّ تلميذ فهو
الصياغة. يف وحده ونسيج البديع، يف واإلمعان اللفظ

غري الشاعرية، عظيم «جورجيوس»؛ جدِّه اسم األصل يوناني شاعر عند وقفٍة من بدَّ وال
اليَد، فقري الشهوة، قوي العملية، العقلية ضعيف الخيال، قوي الحياة، مسالك يف ق ُموفَّ

اف: وصَّ اء، هجَّ عابث ساخر ناِقم ِشعره يف فهو

واألب��واِب ال��دُّور ب��ي��ن ف��ب��ِق��ي��ُت َم��ط��م��ع��ي وأخ��َف��َق إخ��وان��ي أس��خ��ط��ُت

ينعمون حوَلُه األكفاء وغري البائس، وحظِّه الضائعة لكفايته ويعَجب الزمان يذمُّ
ويسعدون:

واإلخ��وان��ا ال��زم��اَن ��ي وذَمِّ ـ��ِر ال��ُع��س��ـ ُص��ح��ب��ت��ي ع��ل��ى ال��ح��اس��دي أي��ه��ا
ع��ي��ان��ا إخ��ائ��ي ال��ظ��اِل��م��ي أي��ه��ا ع��ل��ي��ه ُح��ِس��دُت م��اذا ش��ع��ري ل��ي��َت
ريَّ��ان��ا ص��اِديً��ا ك��ان م��ن ك��لُّ وأض��ح��ى ظ��م��ئ��ُت أنَّ��ن��ي أََع��ل��ى
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ُرك��ب��ان��ا ك��لَّ��ه��م ال��ن��اس وأرى ح��س��ي��ًرا أم��ش��ي أن��ن��ي ع��ل��ى أم
واألوط��ان��ا؟ ال��ث��راء وع��ِدم��ُت ش��ق��ي��ق��ي ث��ك��ل��ت أنَّ��ن��ي ع��ل��ى أم

جرير ذلك يف وأستاذه الناس، عىل سخطه وصبَّ بالهجاء، ِشعره امتأل هذا أجل من
واإلقذاع يهجوه، ن ممَّ ِحك الضَّ وإثارة التصوير إجادة يف يُفوُقهم وهو ار، وبشَّ والفرزدق
ُعِرف ولكنه الشعر، فنون وسائر املديح يف ُمعاِرصيه سبيل عىل جرى وقد — هجائه يف
عنه منع أو إليه أساء َمهجوَّه ألنَّ شخيص، هجاء أكثُره وهجاؤه — به تميَّز ألنه بالهجاء
انتفع وقد يتخيَّل. كان ما وكثريًا سوءًا، له أضمر أو ِبرشٍّ ناله أنه هو تخيَّل أو العطاء،
عيوبه، يف املجتمع هجاء وهو أسمى معنًى إىل نقَلُه ولكنه بهجائه، امَلعرِّي العالء أبو

ُجملتها. يف والطوائف جوهره، يف اإلنسان وهجاء
ويعِرض ، يملُّ وال يُطيل فهو الخاص، بأسلوبه الشعر يف الرومي ابن د جدَّ وقد
إىل ينتقل وال شيئًا، بعَده يأتي ِلمن فيه يُبقَي ال حتى منه ويستخرج فيُولِّده للمعنى
تُجاِوز قصيدة يف املنجم يحيى بن عيلَّ يمدح ا. تامٍّ استيفاء قبله ما يستويفَ حتى معنًى

ومطَلُعها: بيتًا، ثالثني نحو يف الغواني عند ودالَلِتِه امَلشيب بوصف فيبدأ املائة،

ع��ج��ي��ِب غ��ي��ُر ال��زم��ان وع��ِج��ي��ُب م��ش��ي��ِب ح��ي��ن والَت رأس��ي ش��اَب

ليس ى، ُمقفَّ نثًرا تقرأ كأنك إال ِشعره تقرأ وأنت تحسُّ ال النَّظم، سهل ذلك إىل وهو
نادًرا. إالَّ الوزن ليستقيم باأللفاظ َلِعٍب أو تأخري، أو لتقديٍم ل تعمُّ فيه

ع ووسَّ فيها أفاض ولكنَّه العربي، األدب يف جديدًة ليست ملوضوعاٍت يتعرَّض وهو
املياه ووصف والشباب، يب الشَّ وصِف يف واإلفاضة البحر، أهوال كوصِفِه معانيها
الحظ. وُسوء واملأكوالت وامُلغنِّيات واألصوات واأللوان والرياح، والربق والسحاب والجنان،
لعلَّها أيديهم، يف ووقوعها الزِّنج، ثورِة يف أصابها وما البرصة رثاء يف رائعة قصيدة وله

ُمعارصة. حوادث من ينتابُها وما امُلُدن رثاء يف العربي األدب يف جديًدا فتًحا كانت
فيقول: اليوناني بنَسِبه يفخر شعره يف وهو

ال��م��ع��اِج��ِم ِص��الب وع��ي��داٌن وم��ج��د، ِح��ًج��ى ل��ن��ا َق��وم ال��ي��ون��ان ب��ن��ي ون��ح��ن
ال��ص��واِرِم ال��ُم��ره��ف��ات ِص��ف��اح ف��ي ب��ل��ى ُوج��وُه��ن��ا ال��م��راي��ا ف��ي ت��ت��راءى وم��ا
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ويقول:

ُع��ري��ُب أح��س��نَ��تْ��ُه م��ا ِش��ع��را ال��روم تُ��ح��ِس��ُن ق��د
ُص��َه��ي��ُب م��ن��ه��م أل��ي��س ف��ي��ه��م ال��م��ج��ِد ُم��ن��ِك��ر ي��ا

يف يظَهر لم ما ذلك شعره؟ يف أثٌَر لها كان يونانية ثقافة ًفا ُمثقَّ كان هل ولكن
طبِعه. يف ظهر وإن شعره

شعره: نماذج فمن

ع��ذاِب س��وى ال��ش��ب��اَب ف��ق��َد إذا ح��يٍّ ل��ك��لِّ ال��ح��ي��اة م��ا ل��َع��ْم��ُرك
��ي��اِب ال��صُّ ب��أس��ُه��ِم��ه��ا ولَّ��ى إذا ف��ل��تُ��ِص��بْ��ن��ي ده��ري ل��ب��ن��اِت ف��ق��ل

∗∗∗
ِع��ت��اب��ي ل��دى ال��غ��اِن��ي��ات وص��دُّ ُع��ت��ب��ي ه��واُن ال��ش��ب��اَب يُ��ذكِّ��رن��ي
اإله��اِب دون َم��ق��اِت��ل��ي يُ��ص��ب��َن ح��ت��ٍف س��ه��اُم ال��ش��ب��اَب يُ��ذكِّ��رن��ي

∗∗∗
ال��ح��س��اِب ي��وم إل��ى ُح��زنً��ا وي��ا ع��ل��ي��ه ج��َزًع��ا وي��ا أس��ًف��ا ف��ي��ا
ُم��ص��اب��ي ع��ن ال��ُم��ع��زِّي غ��ف��َل ل��ق��د أُع��زَّى وال ب��ال��ش��ب��اب أأُف��َج��ُع
اص��ط��ح��اِب ط��وُل ِق��ًل��ى ع��ن ي��ُك ول��م ج��م��ي��ًع��ا ُك��رٍه ع��ل��ى ت��ف��رَّْق��ن��ا
اح��ت��ط��اِب ل��ي��ِد ب��ع��َدُه ف��ع��اَدْت اج��ت��ن��اءٍ ل��ي��ِد أَي��ك��ت��ي وك��ان��ت

تَرشب: وحسناء الخمر يَِصُف

ب��ال��لَّ��ْم��ِس اإلدراك ع��ن ل��ط��ف��ْت ال��ن��ف��س ك��خ��ش��اش��ة وم��داَم��ٌة
ال��ي��أِس وراح��ُة ال��رج��اء ُروح ش��اِرِب��ه��ا ق��ل��ب ف��ي ل��نَ��س��ي��ِم��ه��ا
األم��ِس َم��رِج��ع ��ل ي��ؤمِّ ح��ت��ى ن��ش��وتِ��ه��ا اب��ن أم��ل ف��ي وت��م��دُّ
ال��ن��ف��س ُم��ن��ي��َة ت��ج��اوز ح��ت��ى م��ح��اس��نُ��ه ك��ُم��ل��ْت وَم��ه��ف��َه��ٍف
خ��م��ِس أن��اِم��ٍل وب��ي��ن م��ن��ه ف��ٍم ب��ي��ن وال��ك��أُس أب��ص��رتُ��ُه
ال��ش��م��س ع��اِرض يُ��ق��بِّ��ل ق��َم��ٌر ش��اِربَ��ه��ا وك��أنَّ ف��ك��أن��ه��ا
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البرصة: رثاء يف ويقول

��ج��ام ال��سِّ ب��ال��دُّم��وع ع��ن��ه ُش��غ��لُ��ه��ا ال��م��ن��اِم ل��ذي��ذَ ُم��ق��ل��ت��ي ع��ن ذاَد
ع��ظ��اِم ه��ن��اٍت م��ن ح��لَّ م��ا ـ��َرِة ب��ال��ب��ص��ـ ح��لَّ م��ا ب��ع��د ن��وٍم أيُّ

∗∗∗
غ��راِم��ي م��ن��ه ي��ُط��ول ل��ه��ًف��ا ـ��الم اإلس��ـ ق��بَّ��َة ي��ا ع��ل��ي��ك ن��ف��س��ي ل��ه��َف
ال��ُم��س��ت��ض��اِم ل��ع��زِّك ن��ف��س��ي ل��ه��َف ال��ُم��ت��ف��ان��ي ل��ج��م��ِع��ك ن��ف��س��ي ل��ه��َف

∗∗∗
ب��اص��ط��الِم ع��ب��ي��ُدُه��م َرم��اه��م إذ ح��اٍل ب��أح��س��ِن أه��لُ��ه��ا ب��ي��ن��م��ا
ال��ظ��الِم ُم��دَل��ِه��مَّ راح إذا ـ��ِل ال��ل��ي��ـ ِق��َط��ُع ك��أن��ه��م دخ��ل��وه��ا
ال��غ��الِم رأَس يُ��ش��ي��ب م��ن��ه ُح��قَّ ه��وٍل أيَّ ُه��م رأوا ه��وٍل أيَّ
وأم��اِم خ��ل��ف��ه��م م��ن وش��م��اٍل ي��م��ي��ٍن م��ن ب��ن��اِره��م رَم��وه��م إذ
ب��ط��ع��اِم ط��اع��ٍم م��ن ��وا أغ��صُّ ك��م ب��ش��راٍب ش��ارٍب م��ن ��وا أغ��صُّ ك��م
ع��اِم أل��ُف ك��أنَّ��ُه ي��وٍم ط��ول م��ن��ه��م ال��ق��وُم ف��ك��ابَ��َد ص��بَّ��ح��وه��م
إض��راِم أيَّ��م��ا ال��ق��ل��ُب أُض��ِرَم إالَّ ال��زن��ج أت��ي م��ا ت��ذكَّ��رُت م��ا

إلخ.
الهجاء: يف وله

ُم��ع��ج��ب��ة م��ن��اِظ��ُره��ا ُوج��وٌه م��ع��روف��ك��ْم ف��ض��ِل إل��ى َدع��تْ��ِن��ي
ت��ج��ِرب��ة ع��ل��ى ح��م��ي��د وق��لَّ ��ْم��تُ��ه ت��وسَّ م��ا ف��أخ��ل��ف��تُ��م��و
ُم��ع��ِش��ب��ة ِدم��ن��ًة ف��أل��ف��ي��تُ��ه��ا روض��ًة ِخ��ل��تُ��ه��ا ل��م��ع��ة وك��م
ط��ي��ب��ة وأع��راُق��ه��ا إالَّ ع ال��ف��رو تَ��ط��ي��ُب ال ظ��ل��م��تُ��ُك��م

ِلحية: صاحب هجاء ويف

ل��ل��َح��م��ي��ر م��ع��روف��ٌة ف��ال��َم��خ��ال��ي وت��ع��ُرض ع��ل��ي��ك ل��ح��ي��ٌة ت��ُط��ْل إْن
َش��ع��ي��ِر ب��غ��ي��ِر ول��ك��نَّ��ه��ا ًة ِم��خ��ال ع��ذاَري��ك ف��ي ال��ل��ه ع��لَّ��ق
َم��ط��ي��ِر ك��لَّ ال��ري��اح م��ه��بِّ ف��ي ل��ط��ارْت إل��يَّ ُح��ك��ُم��ه��ا غ��دا ل��و
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∗∗∗
ال��ُم��ش��ي��ِر ك��فُّ تُ��ش��ي��ر ف��إل��ي��ه��ا وف��اض��ْت ف��س��ال��ت أُه��م��ل��ت ل��ح��ي��ٌة
ب��ال��ت��ك��ب��ي��ِر أه��لَّ إالَّ ق��طُّ رآه��ا م��ا ام��رٍئ ع��ي��ُن رأتْ��ه��ا م��ا
ونَ��ك��ي��ِر ُم��ن��ك��ٍر وج��َه رأى َم��ن يُ��َرْع��ه��ا ل��م ��ه تَ��س��ت��خ��فُّ َروع��ًة

∗∗∗
ال��ت��غ��ي��ي��ِر ُم��م��ِك��ن ف��ي��ه ُم��ن��ك��ًرا وغ��يِّ��ر ال��ج��الل ذا ال��ل��ه ف��اتَّ��ِق
ال��ت��ذك��ي��ِر ع��الم��ة ش��ب��ٍر ن��ص��ُف م��ن��ه��ا ف��ح��ْس��بُ��ك م��ن��ه��ا ��ْر ف��ق��صِّ أو
ال��ت��ق��ص��ي��ر ُس��نَّ��َة ال��ن��اِس ِل��ح��ى ف��ي ألج��رى ال��ن��ب��يُّ ِم��ث��ل��ه��ا رأى ل��و

فيقول: طبَعه ويصف

ِح��ق��دي وك��ذاك ع��ت��ي��ٌد ُش��ك��ري
ع��ن��دي ب��ق��اءٌ وال��ش��رِّ ل��ل��خ��ي��ر
تُ��ؤدِّي اس��تُ��وِدع��ت م��ه��م��ا ك��األرض
واألَودِّ ل��ألع��داءِ أح��َف��ُظ
َوُودِّ ب��غ��ض��ٍة م��ن اس��ت��ودع��وا م��ا
ب��ع��دي ال��ق��ائ��ل��ون ي��ق��ول م��اذا

الرقيقة بالتشبيهات فأتى امُلعتز، بن هللا عبد الحظ، املنكود الخليفة األدب دولة يف وملع
كقوله: املتحرضة، الحياة تُوحيه ما املعاني من وولَّد امُلرتفة، عيشِتِه من ًة ُمستمدَّ البديعة

ب��ي��ض��اءِ درٍَّة ف��ي ب��ع��ق��ي��ق��ٍة ال��نُّ��دم��اءِ إل��ى ي��س��ع��ى وُم��َق��رط��ٍق
زرق��اءِ دي��ب��اج��ة ع��ل��ى ُم��ل��ًق��ى ك��درَه��ٍم ال��س��م��اء أُف��ق ف��ي وال��ب��در

وقوله:

أح��م��ُد وال��َع��ود ال��ن��س��ِك ب��ع��د ُع��دُت وق��د ال��ُم��ورد ال��ش��راب ط��اَب ق��د خ��ل��ي��ل��يَّ
ت��ت��وق��ُد درٍَّة ف��ي ك��ي��اق��وت��ٍة زج��اج��ٍة ق��م��ي��ِص ف��ي ع��ق��اًرا ف��ه��ات��ا
وت��ع��ق��ُد تُ��َح��لُّ ب��ي��ض ِح��َل��ٌق ل��ه ��ٍة ف��ضَّ ش��ب��اك ال��م��اء ع��ل��ي��ه��ا ي��ُص��وغ
يُ��ج��َح��ُد ل��ي��س إح��س��ان��ه��ا م��ن وذل��ك ب��ن��ف��ِس��ه��ا ال��ج��ح��ي��م ن��ار م��ن وق��تْ��ن��ي
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رعًدا: يِصف وقوله

خ��ط��ي��ُب ال��يَ��ف��اع رأس ع��ل��ى أم��ي��ٌر ك��أن��ه ب��ع��ي��ٍد م��ن رع��ٌد وج��ل��ج��َل

وقوله:

ال��ِح��ن��ِدس��ا أن��واره م��ن يُ��ه��ت��ك ب��دا ه��الٍل ُح��س��ن إل��ى ان��ُظ��ر
ن��رِج��س��ا ال��دُّج��ى زه��ِر م��ن ي��ح��ُص��د ��ٍة ف��ضَّ م��ن ِص��ي��غ ق��د ك��ِم��ن��ج��ٍل

بيت أربعمائة من أكثر يف أرجوزًة فأنشأ ُمبتكًرا، يكون يكاد ِشعره يف بفنٍّ أتى وقد
فيها وصَف شاملة، تاريخية قصة الحقيقة يف ولكنها امُلعتضد، الخليفة مدح عنوانها

ُحكم: فساد من زمِنِه معاِيَب

ذل��ي��ُل ع ُم��روَّ خ��ائ��ف أو م��ق��ت��وُل م��ل��ٌك ي��وٍم ف��ك��لُّ
وح��رُب م��ق��ت��ول��ٌة وأن��ف��ٌس وغ��ص��ُب ش��َغ��ٌب ي��وٍم وك��لُّ
ال��َم��ح��ف��ِل ف��ي ن��ف��َس��ه��ا ف��َغ��َص��ب��وه��ا م��ن��زِل م��ن خ��رج��ْت ف��ت��اة وك��م

وصاحب ار، فَّ والصَّ ُدَلف، وأبي كالَعَلوي، الدولة: عىل والخارجني الثوَّار ويصف
وفساَدهم. وحروبهم وأعمالهم الزنج،

ونهب: مصادرٍة من به يُصابون ا ممَّ حاِلهم وسوء ار التجَّ ويِصف

ح��اِل ِب��ُح��س��ن ال��ل��ه م��ن ك��ان وم��اِل ج��وه��ٍر ذي وت��اِج��ٌر
األث��م��اِن غ��ال��ي��ة ودائ��ع ��ل��ط��ان ل��ل��سُّ ع��ن��دك ل��ه ق��ي��ل
ج��ل��ي��لُ��ُه وال ذا م��ن ص��غ��ي��رٌة ل��ه ع��ن��دي م��ا وال��ل��ه ال ف��ق��ال
خ��س��اَرة ذا ال��م��ال ف��ي أك��ن ول��م ال��ت��ج��ارة ف��ي رب��ح��ُت وإن��م��ا
ال��ل��ب��ِن ب��ث��ف��اِل وأوق��ُدوه ال��تِّ��ب��ِن ب��ُدخ��ان ��ن��وُه ف��َدخَّ
س��ق��ْر ف��ي ج��م��ًع��ا ال��م��ال ل��ي��َت وق��ال وض��ج��ْر ال��ح��ي��اة م��لَّ إذا ح��ت��ى
ال��ع��ن��َق��ا وي��م��ش��ي ال��م��ش��ي يَ��س��ت��ع��س��ل ف��أط��ل��ق��ا ط��ل��ب��وا م��ا أع��ط��اه��م��و

إلخ.
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امُلتنبي وهما الثاني، العبايس العرص يف ُممتازين شاعرين عند وقفًة نِقف أن بدَّ وال
القيس امرؤ به بدأ الذي — القصيد تقصيد فنُّ وصل امُلتنبي ففي املعري؛ العالء وأبو
ذوقهم، ق وتذوَّ بطباِعهم، وتطبَّع البدو خاَلط فقد غايته، إىل — األموي العرص يف وَرَقا
الحرضية، معانيه فيها يصبُّ واألسلوب، اللغة يف ببداَوتِِه ُمحتفًظا الحرض يف وعاش
نفٍس عزَّة إىل والبيداء، والليل الخيل تعِرفه فارس فهو معيشته؛ يف ببداوتِِه وُمحتفًظا
طيِّع لساٌن ثُم والحرضية، البدويَّة العيشة إيَّاها أكسبتُْه كثرية وتجارب وخربٍة وإباء،
أقبلوا بشعِره الناس عىل طلع ملَّا ولذلك به؛ خاص أسلوٍب يف ذلك كلِّ عن به يُعربِّ
هاجت فَمْن امُلختلفة: لعواطفهم تغذيًة فيه ورءوا غريَه، ينَسون وكادوا عرصه، يف عليه
شبابه يف وأحسَّ بنفسه اعتدَّ ومن بُغيتَُه، امُلتنبي ِشعر يف وجد زمِنِه ِلفساد عواطفه
القومية، الحماسِة إثارة إىل احتاج ومن كفايتَه، وجَد املجد، إىل وطموًحا الُعال إىل َميًال
وجَد هباء، الدنيا أنَّ ورأى تفلسف ومن الَغناء، شعره ففي واألعداء، الخصوم وُمنازلة
ففي زمانه يف األمر أويل عىل ونِقَم حظَّه، فبكى حياته يف فِشل ومن غذاء، شعِره يف
ونفٍخ والتشبيهات، االستعارات يف وتفنٍُّن جزل، قوٍل يف ذلك كل وهكذا. َمطلبُه، شعره
يف ام تمَّ أبي من قبسًة قبس لقد بالحياة. لينبض حتى وحرارته حماسته من الشعر يف
كثريون املنافسون حيث الدولة، سيف بالط يف وهو ة وخاصَّ وتصنُّعه، وإغرابه غموضه
أسلوبه يف وحده نسيج كان ولكن املعاني، توليد قبَلُه ن ممَّ وقبس والعلماء، الشعراء من
يرى. ما إال الحرب حوادث من يِصف وال ، يُحسُّ ما إالَّ يقول فال ِشعره، وِصدق وقوَّته
العربية لألمثال ترقيٌة وهي الشخصية، تجاربه ُخالصة هي عملية ِحكمًة ِشعره مأل ثُمَّ

اليونانية. للحكمة ترجمة ال
يقول:

ال��ت��ن��ك��ي��ِد ��ِل ُم��ع��جَّ ب��ع��ي��ٍش ـ��ر ال��ده��ـ م��ن ق��ن��ع��ُت إذا ف��ض��ل��ي أي��َن
ُق��ع��ودي ع��ن��ه وق��لَّ ق��ي��ام��ي ِق ال��رْز ط��ل��ِب ف��ي وط��اَل ص��دري ض��اَق
س��ع��وِد ف��ي ��ت��ي وِه��مَّ ن��ح��وٍس ف��ي ونَ��ج��م��ي ال��ف��ي��اف��ي أق��ط��ع أب��ًدا
ال��ب��ن��وِد وخ��ف��ِق ال��ق��ن��ا ط��ع��ِن ب��ي��ن ك��ري��م وأن��ت ُم��ْت أو ع��زي��ًزا ع��ش
ال��ح��ق��وِد ص��دِر ل��غ��لِّ وأش��ف��ى ـ��ِظ ل��ل��َغ��ي��ـ أذه��ُب ال��رِّم��اح ف��رءوس
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الدولة: سيف مدح يف وقال

َغ��ْص��بَ��ا وَم��ط��ع��ُم��ه ُص��ب��ًح��ا ل��ي��لُ��ه ي��ُك��ن ُج��دوَده ال��ض��واري األس��ُد ت��ك��ِن وم��ن
ك��ْس��بَ��ا أم ت��ن��اول��ُت م��ا تُ��راث��ا أك��ان ال��ُع��ال إدراِك��َي ب��ع��د أُب��ال��ى ول��س��ُت
��ْربَ��ا ال��ضَّ ال��دَّول��َة ال��دول��ِة س��ي��ِف ك��ت��ع��ل��ي��م ن��ف��َس��ُه ال��م��ج��َد ع��لَّ��م غ��الٍم ف��ُربَّ
وال��َق��ل��بَ��ا وال��ك��فَّ ��ي��َف ال��سَّ ف��ك��ان ك��ف��اه��ا ��ٍة ُم��ِل��مَّ ف��ي ب��ه اس��ت��ك��َف��ْت ال��دول��ُة إذا

يُعاِتبُه: وقال

وال��ح��ك��ُم ال��خ��ص��ُم وأن��ت ال��خ��ص��ام ف��ي��ك ُم��ع��ام��ل��ت��ي ف��ي إالَّ ال��ن��اس أع��دَل ي��ا
وَرُم ش��ح��ُم��ُه ف��ي��م��ن ال��ش��ح��م ت��ح��س��َب أن ص��ادق��ًة م��ن��ك ن��ظ��راٍت أُع��ي��ذه��ا
وال��ظُّ��َل��ُم األن��وار ع��ن��ده اس��ت��وْت إذا ب��ن��اظ��ِرِه ال��دن��ي��ا أخ��ي ان��ت��ف��اُع وم��ا
َق��َدُم ب��ه تَ��س��َع��ى م��ن خ��ي��ُر ب��أن��ن��ي م��ج��ل��ُس��ن��ا ض��مَّ ��ن م��مَّ ال��ج��م��ُع س��ي��ع��َل��ُم
ص��َم��ُم ب��ِه م��ن ك��ل��م��ات��ي وأس��م��ع��ْت أدب��ي إل��ى األع��م��ى ن��ظ��َر ال��ذي أن��ا
وي��خ��ت��ِص��ُم ج��رَّاه��ا ال��خ��ل��ُق وي��س��َه��ر ش��واِرِده��ا ع��ن ُج��ف��ون��ي م��لء أن��ام

عزيمته: ومضاءَ نفِسه قوَّة املتنبي ويِصُف

��ي ُس��مِّ ف��ي��ق��تُ��لُ��ه��ا األف��ع��ى وتُ��ن��ِك��رن��ي ح��ت��ُف��ُه ك��أنِّ��َي ح��ت��ف��ي يُ��ح��اِذُرن��ي
َل��ْح��م��ي ي��ق��ط��ُع��ه��ا ال��س��ري��ح��يَّ��ات وب��ي��ُض َدِم��ي ي��ق��ص��ُف��ه��ا ال��رَُّدي��ن��يَّ��اِت ِط��واُل
ُج��رم��ي ن��ف��س��ي م��ن ال��م��رك��وِب ع��ل��ى أخ��فَّ ف��رَدْدنَ��ن��ي ال��ُم��َدى ب��رَي ��رى ال��سُّ ب��رتْ��ن��ي
ِع��ل��م��ي س��اواه��م��ا ع��ي��ن��اَي ن��ظ��رْت م��ت��ى ألن��ن��ي ج��و زرق��اءَ م��ن وأَب��َص��ُر
َع��زم��ي م��ن ال��س��دَّ اإلس��ك��ن��دُر بَ��نَ��ى ك��أن��ي ب��ه��ا ِخ��ب��رت��ي م��ن األرض دح��وت ك��أن��ي

طموحه: ويصف

ال��ع��م��ُر داُرُه��م��ا ج��اراِن ف��ُم��ف��ت��رٌق بَ��ي��ِن��ه��ا ق��ب��ل ُوس��ع��ه��ا ت��أُخ��ذ ال��ن��ف��س ذِر
ال��ِب��ك��ُر وال��ف��ت��َك��ُة ال��س��ي��ُف إالَّ ال��م��ج��ُد ف��م��ا وَق��ي��ن��ًة ��ا ِزقٍّ ال��م��ج��د ت��ح��س��ب��نَّ وال
ال��َم��ْج��ُر وال��َع��ْس��ك��ر ��ود ال��سُّ ال��ه��بَ��َوات ل��ك تُ��رى وأْن ال��م��ل��وك أع��ن��اِق وت��ض��ري��ُب
ال��ع��ش��ُر أن��ُم��لُ��ه ال��م��رءِ س��م��َع ت��داَوَل ك��أن��م��ا َدويٍّ��ا ال��دن��ي��ا ف��ي وت��رُك��َك
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قال: إليه يطَمُح فيما فِشل ا فلمَّ

يُ��ْج��دي وال ف��ت��ي��ًال يُ��غ��ن��ي ال ك��ان وإْن ب��ِذك��ِرِه ال��ُم��س��ت��ه��اُم يَ��ل��ذُّ تَ��َم��نٍّ
ال��ِق��دِّ ع��ل��ى األس��ي��ر َغ��ي��ظ ول��ك��نَّ��ُه ال��ح��ش��ا ف��ي ك��ال��ن��ار األيَّ��ام ع��ل��ى وغ��ي��ٌظ

والزمان، الناس عىل حملِتِه يف َقويٌّ — القوَّة فلسف بأنه شعره يف امُلتنبي يمتاز
الدهر يَهاب ال نفسه يف قويٌّ األمور، مَلعايل وطلبه الوضيعة، اللذَّات احتقاِره يف قويٌّ
السيف حدِّ عىل مملكتهم سوا ويؤسِّ يثُوروا أن للناس دعوته يف قويٌّ ألحداثه، يكِرتث وال
فيها لالستشهاد ويرتاح نفسه، نواحي من لناحيٍة وصًفا إنساٍن كلَّ ِشعره يف يجد —

بِشعره.

فساَر شبابه، منذ الشعر عاَلج قد جديًدا، بابًا الشعر يف ففتح املعرِّي العالء أبو جاء ثُم
ِشعره مجموعة يف ذلك يتجىلَّ كما وغَزل، ورثاء وفخٍر مديٍح من قبِله من نهج عىل فيه
وهذا اللُّزوميَّات، كتابه يف جديدة جهًة اتَّجه وشعوره عقله نضج ا فلمَّ الزند»، «سقط
ِشعره يف تغنِّيه (٢) حوله. التي االجتماعية للحياة نقده (١) بشيئني: يتميَّز التجديد
من الَغيب أمور يف وتفكريِه واملنقول املعقول بني وَحريتِه وإلحاِده ويقينِِه وشكِّه بإيمانه
نعم العربي؛ عر الشِّ يف جديدان بابان وهذان والنار؛ والجنة الروح وخلود وحساٍب بعٍث
عليك قصْصنا التي أرجوزته يف امُلعتز ابن فعَل كما قبَله االجتماعية الحياة اد النقَّ نقد
ويف عارًضا نقُدهم كان ولكن ذلك، ونحو أحيانًا، العتاهية أبو قبله فعل وكما خربَها،
فينقد عليه؛ ُمتوفًرا يًا ُمتقصِّ وافيًا شامًال نظُره فكان العالء أبو أما وإمعان، شموٍل غري

واألمراء: امللوك

س��اَس��ة ف��يُ��ق��ال أم��ره��م وي��ن��ُف��ذ ع��ق��ٍل ب��غ��ي��ر األم��ور ي��ُس��وُس��ون
خ��س��اس��ة ري��اَس��تُ��ه زم��ٍن وِم��ن م��نِّ��ي وأفِّ ال��ح��ي��اة م��َن َف��أُفِّ

∗∗∗
أم��راؤه��ا ص��الِح��ه��ا ب��غ��ي��ر أم��رْت أم��ًة أع��اِش��ُر ف��ك��م ال��ُم��ق��ام ُم��لَّ
أَُج��َراؤه��ا وه��م م��ص��اِل��َح��ه��ا َف��َع��َدوا ك��ي��َده��ا واس��ت��ج��ازوا ال��رع��ي��ة ظ��ل��م��وا
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اظ: والوعَّ الدين رجال وينُقد

ال��ن��س��اءَ يَ��ِع��ظ ح��ي��ل��ٍة ب��ص��اح��ِب ح��رٌّ وأن��َت ُغ��ِررَت ق��د ُروي��َدَك
م��س��اء ع��م��ٍد ع��ل��ى وي��ش��رب��ه��ا ُص��ب��ًح��ا ال��ص��ه��ب��اءَ ف��ي��ك��م يُ��ح��رِّم
ال��ك��س��اء َرَه��َن ل��ذَّات��ه وف��ي ك��س��اءٍ ب��ال غ��دوُت ل��ك��م ي��ق��ول
أس��اء ج��ه��ٍة ال ِج��ه��تَ��ي��ن ف��ِم��ن يُ��ن��ه��ى ع��نْ��ُه م��ا ال��ف��ت��ى ف��ع��ل إذا

والخيانة: للغْدر النساء وينُقد

ُم��ْع��َل��م��اِت ب��األس��اِوِر َل��ِق��ي��نَ��َك غ��يٍّ أع��الُم ف��ت��ن��ٍة ف��وارس
ال��ُم��ك��رم��اِت إح��دى إلح��داه��نَّ — ف��اج��ع��ات وال��ح��وادث — وَدْف��ٌن

ُجملة: الناس يذمُّ ثُم

ن��اِس��ه��ا م��ن أظ��َل��ُم ب��ه��ا وم��ا ظ��اِل��م ف��وق��ه��ا ح��يٍّ وك��لُّ

∗∗∗
يَ��ْع��ذُُب ال ال��ذَّوق ف��ي وك��لُّ��ه��م آدم ل��ب��ن��ي م��رأًى ي��ح��ُس��ن
ت��ك��ذُب وال ال��ن��اَس تَ��ظ��ِل��ُم ال ص��خ��رٌة أف��ض��ِل��ه��م ِم��ن أف��ض��ل

الزَّواج عن الرجال امتنعت لو أن ويتمنَّى وسخط، مرارٍة يف الناس ينُقد هو وهكذا
آخِرهم: عن يَفنَوا حتى الوالدة عن والنساء

خ��ط��اي��اه��ا ع��ن ت��ن��اَه��ْت ن��ف��س��ي ك��رأِي رائ��ي��ٌة ال��ن��اس ن��ف��وس ك��لَّ أنَّ ل��و
َرزاي��اه��ا م��ن واس��ت��راح��وا اق��تَ��نَ��وا وال َوَل��دوا ف��م��ا ال��دُّن��ي��ا ه��ذه وع��طَّ��ل��وا

ويمرُّ ِشعره، فيؤمن إيماٍن من طائف به يمرُّ حائر أنه عىل فيدلُّ الديني ِشعُره أما
أكثر يف ولكنه عران، الشِّ فيختِلف الِفكرتاِن وتتناَزُعُه ِشعُره، فيُلِحد إلحاٍد من طائف به
يف ُمرتاب العقل، بُسلطان قائل والشعائر، التفاصيل يف حائر واحد؛ بإلٍه مؤِمن ِشعره

يعقلون. ال الذين الدين رجال عىل ساِخط العقل، يُواِفق ال الذي النَّْقل
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وسمح وحريته، وُكفِره وإيمانه وعواطفه، بشعوِره ممزوًجا الشعر قال ذلك كل يف
شعًرا قاله ما نثًرا قال ولو يعذَّب، ولم يُضطَهد فلم النثر، به يسمح لم بما الشعر له

نجا. َلما
قوله: ِمثل من باهلل اإليمان ِشعره يف نرى ما كثريًا

وال��ت��ك��ذي��ُب ال��ت��ف��ري��ط ش��أن��ه م��ن ج��اه��ٌل آدم واب��ُن ح��قٌّ وال��ل��ه

وقوله:

ج��اح��ِد غ��ي��ر أنَّ��ن��ي اش��ه��ْد ج��اح��ُد ف��ي��ا ُم��ع��طِّ��ال ��ف��اه ال��سَّ ف��رِط م��ن ك��ن��َت إذا
واح��ِد ي��ِد ف��ي األم��ر أن وأزُع��م آِج��ًال ال��ع��ق��وب��ة ال��ل��ه م��ن أخ��اف

قوله: مثل يف الشك ثُم

وأَْح��دس��ا أُظ��نَّ أن اج��ت��ه��ادي أق��ص��ى وإن��م��ا ي��ق��ي��َن ف��ال ال��ي��ق��ي��ُن أم��ا

فيقول: القيامة يف ويشكُّ

إص��ح��اُر ل��خ��ب��ي��ئ��ه��ا وم��ا ف��ي��ه��ا ش��ائ��ع ف��ال��ت��ن��اُزع ال��ق��ي��ام��ة أم��ا

فيقول: األديان يف ويشكُّ

ُم��ض��لِّ��َل��ة وال��م��ج��وس ح��ارْت وي��ه��ود اه��ت��دى م��ا وال��نَّ��ص��ارى ال��ح��ن��ي��ف��ُة ه��ف��ِت
َل��ْه ع��ق��َل ال ديِّ��ٌن وآَخ��ُر دي��ٍن ب��ال ع��ق��ٍل ذو األرض أه��ُل اث��ن��ان

والشكُّ باهلل اإليمان عليه الغاِلب نرى ُقلنا كما ولكن والشك، اإليمان بني تردَّد وهكذا
عداه. فيما

وتحليل حوله االجتماعية الحياة نقد قواُمها جديدة نزعًة الشعر يف نزع كلِّه وبهذا
الديني. شعوره
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من وأما املوضوع، حيث من القديم الشعر قيود من تحرَّر قد اللزوميَّات يف فهو
يَلَزم. ال ما فالتزم التزامه يف زاَد بل التزَمها، فقد والقوايف األوزان حيث

— العموم وجه عىل — ُعنَي أنه وجْدنا كلِّه العبَّايس الشعر يف النظَر قنا دقَّ إذا ونحن
واستقصاء فيه، وغلوٍّ وَمجاِلِسه للرشاب وصٍف من وتصويرها الواقعية الحياة إىل بالنَّظِر
جمال من ذلك ونحو والغلماء، النساء وجمال والبساتني باألزهار واإلعجاب َمعانيه،
وكلَّما واألطعمة، معة والشَّ والفوَّارة كالربكة وامَلصنوعات، املباني بوصف أُولِعوا كما العني،
إذا حتى ويُعِجبهم، هم يرسُّ بما يغنُّون الشعراء تَِبَعهم واملالهي املالذِّ يف الناس انغمس
بأَرصِح امُلُجون عىل الشعرية حياتهما وَقفا شاعران ظهر والرتَف ف َ الرسَّ من الغاية بلغوا

٣٨٥ه. سنة امُلتوىفَّ سكرة وابن ٣٩١ه، سنة امُلتوىفَّ اج الحجَّ ابُن وهما وأفَحِشه، لفٍظ
وراج شعرهما، عىل الناس أقبل وقد الفاِحش، امُلُجون يف إالَّ يَقوالن ال وكانا

العرص. ذلك يف الشعب ُميول يُغذِّيان ألنهما ديواناهما
فهو الجميلة، واألخِيَلة العبارات عىل واالقتصار والنَّْحت نعة الصَّ عر الشِّ عىل وغلب
يمسُّ قلَّما كان وإن وفنِِّه، وخياِلِه وتَشبيهاته صياغته حيث من والقارئ السامع يُعِجب

ومن الشامل، الوصف يف أكثرهم تقصري من عليهم يؤَخذ ما إىل هذا وُروحه، مشاِعره
املديح. يَدي بني يُقدِّمونه الغَزل، يف وإفراطهم املديح، يف الباِلغ ُغلوِّهم

نوابغه، بعض وعدْدنا باتجاهاته، وأمَلْمنا شأنه، وصْفنا الذي والشام العراق شعر وكان
ويُحذى األقطار، وسائر واألندلس واملغرب مرص يف يُقلَّد كله، العربي العاَلم ِقبلَة هو
اإلقليم، بيئة تقتضيها ُمخرتَعة بفنوٍن وال إقليمي، بطابٍع قويٍّا شعوًرا تشُعر فال حذُوه،
العراقيني يقلِّد كلهم بل اإلقليم، بها يُوحي موسيقية رنَّاٍت من تَنتُج مبتكرة بأوزاٍن وال

وأساليبهم. وموضوعاتهم وَمنحاهم، مذهبهم يف
لنُبنيِّ امُلختِلفة األمصار يف عر الشِّ لوصف وقفٍة إىل حاجٍة يف ترانا ال ذلك أجل ومن

التوشيح. وهو األندلسيُّون اخرتعه الذي الشعري الفن إال وَميزاتها، خصائصها
هللا عبد األمري شاِعر الَقْربِي ُمعاىف بن ُمقدَّم مخرتعه إن قالوا جميًال، فنٍّا كان فقد
العقد صاِحب ربِّه عبد ابن وتِبَعه الهجري، الثالث القرن أواِخر يف امَلرواني محمد بن
أساليَب عىل حات املوشَّ ينُظمون وكانوا وه، ورقَّ وُه نمَّ آَخرون آثارهما عىل وجرى الفريد،
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فيها ينهجون وأحيانًا أبيات، خمسة بعدها دوٍر وكل بيتنَي الالزمة جعل أشهُرها شتَّى،
مثل: وذلك املشهورة، الشعر أوزان فيها خالفوا مختلفة أخرى مناهج

َش��ْم ِم��ْس��ُك نَ��َق��ا غ��ص��ن ُض��ح��ى ش��م��س ِت��ْم ب��دُر
أتَ��ْم م��ا أورق��ا، م��ا أوَض��ح��ا م��ا أتَ��م م��ا
ُح��ِرْم ق��د ع��ِش��ق��ا ق��د َل��م��َح��ا َم��ن ج��َرم ال

ومثل:

س��ب��ي��ْل م��ن��ك ال��ِوص��اِل إل��ى ه��ل ه��اج��ري ي��ا
ال��ع��ل��ي��ْل ق��ل��ب س��ال��ِي ه��واَك ع��ن تَ��َرى ه��ل أو

ومثل:

َف��ْج��ِر م��ن ال��َم��ش��وِق ِل��َل��ي��ل م��ا ِح��ْج��ر ل��ذي ب��ال��ه��وى ق��س��ًم��ا
َغ��ُد — أظ��نُّ ف��ي��م��ا — ل��ل��ي��ل��ي م��ا يَ��طَّ��ِرُد ل��ي��س ال��ص��ب��ُح َج��َم��د

األَبَ��ُد أن��ك ل��ي��ل ي��ا ص��حَّ
ت��س��ري ال ال��س��م��اء ف��ن��ج��وم ال��نَّ��س��ِر ق��واِدُم ��ت ف��ُق��صَّ أو

ومثل:

الزمة
ب��األن��دلُ��ِس ال��وْص��ل زم��ان ي��ا ه��َم��ى ال��غ��ي��ُث إذا ال��غ��ي��ُث ج��اَدك
ال��ُم��خ��ت��ل��ِس ِخ��ل��س��ة أو ال��ك��رى ف��ي ح��لُ��ًم��ا إالَّ وص��لُ��ك ي��ك��ن ل��م

دور
يُ��رَس��ُم م��ا ع��ل��ى ال��خ��ط��و تَ��نْ��ُق��ُل ال��ُم��ن��ى أش��ت��اَت ال��ده��ُر ي��ق��وُد إذ
ال��َم��وس��ُم ال��وف��وَد ي��دع��و ِم��ث��َل��م��ا وثِ��ن��ى ُف��رادى ب��ي��ن ُزم��ًرا
تَ��ب��س��ُم ف��ي��ه ال��زَّْه��ِر ف��ثُ��غ��ور س��ن��ى ال��رَّوض ج��لَّ��ل ق��د وال��ح��ي��ا

330



الوسطى العصور يف العربي األدب

الزمة
أن��ِس ع��ن م��ال��ٌك يَ��روي ك��ي��ف ��م��ا ال��سَّ م��اء ع��ن ال��ده��ر وروى
َم��ْل��بَ��ِس ب��أب��ه��ى م��ن��ه ي��زَده��ي ُم��َع��ل��َم��ا ث��وبً��ا ال��ُح��س��ُن ف��ك��س��اُه

ومثل:

ط��ي��ب وش��مِّ وط��اق ُح��لَّ��ٍة ف��ي ال��ع��ي��ُد م��ا
ال��ح��ب��ي��ب م��ع ال��تَّ��الق��ي ف��ي ال��ع��ي��د وإن��م��ا

األخرى، األقاليم شعراءُ الفن هذا يف األندلُسيِّني َقلََّد وقد ذلك، أمثال من كثرٍي إىل
لُغتهم عىل ونََظُموه اإلعراب فيه فرتكوا األمصار، يف الشعراء من ة العامَّ به وأُعِجب

الزَجل. فنُّ ذلك من فنشأ العاميَّة،

اليونان عند الشعر من استعرضناه ما ضوء يف العربي الشعر إىل نظْرنا نحن فإذا بعُد و
أو كله العربي الشعر أن وجْدنا األوروبية، األُمم من نهجهم عىل سار وَمن والرومان
وهجاء وغزٍل فخٍر من: الغنائي، بالشعر تسميتِِه عىل اصطلْحنا الذي الشعر من أكثره
وليس مالحم، ِشعر يه نُسمِّ أن يصحُّ ما فيه وليس ذلك، وغري ورثاء وحماسة ومديح

تَمثييل. شعر فيه
وامَلهايهاراتا، للهنود فرأينا مالحمها، لها األمم من كثريًا رأيْنا فقد املالحم أما
لهم يكن فلم العرب أما ذلك؛ غري إىل اإلنيادة وللرُّومان واألوذيسية، اإللياذة واليونانيني
القبائل بني الحارَّة فالحروب عندهم، موجودة للملحمة الخامة املواد أنَّ مع كهذه َمالحم
العربي والخيال أِخيل، عن وبطولًة شجاعًة يقلُّ ال فعنرتة األبطال وفيها كثرية، واِفرة
كالجاهلية فطرية ساذَجة واملعيشة أخيل، عىل اليونان أضفى ما عنرتة عىل أضفى
كلُّها ا، رشٍّ تأبَّط كحياِة والصعلكة والَعْدو حاتم، كحياة الجزور ونْحر والكَرم اليونانية،
داحس ويوم البسوس، كحرب امُلتالِحقة العرب وأيام امللحمة، لتغذية صالحة مادة
وكلها امللحمة، من فصوًال تؤلِّف أن يصحُّ كلها الفجار ويوم الُكالب، ويوم والغرباء،
واليونان الهنود ُقدرة من بأقلَّ الشعر قول عىل العرب ُقدرة وليست أشعار، فيها ِقيلت

العرب؟ عند امللحمة عَدم يف إذْن الرسُّ فما عليه، والرُّومان
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الخيال مالحمهم وضع يف غذَّاهم قد والروماني واليوناني الهندي أنَّ السبب هل
الطبيعة مظاهر من مظهٍر لكلِّ وآلهة السماء، يف فآلهة واآلِلهة؛ األساطري يف البعيد
والقبائل، األفراد كخصومة بينهم والخصومة اآللهة اختصاص ع وتَوزُّ البحر، وعرائس
هذا من وآلهة كثرية أساطري للعرب يكن لم ا فلمَّ املالحم؛ وغذَّى الخيال، ع وسَّ هذا كلُّ
لم أجنحة، بذات ليست باألرض الصقة جامدة حَجريَّة أصنام فقط لهم وكانت النوع،

للَملحمة؟ صالًحا غذاءً تكون أن تصلُح
كلية، ال جزئية نظرًة املسائل إىل ينُظر أن اعتاد الجاهلية يف العربي أنَّ السبب أو
الواحدة الوقعة يف وَشَعر كوحدة، ُمتتابعة الحروب يَر لم ولكن البسوس حرب فرأى
ونتج بعض، بناصيِة بعضها يأخذ ُمتالِحقة كلِّها الوقائع يف يشُعر لم ولكن امُلعيَّنة،
قَرص وأنه واحدة، ملحمٍة يف يُقْله لم ولكنه َمالِحم، أجزاء يف عر الشِّ قال أنه ذلك عن
وإباؤه أنَفتُه له تسمح ولم امُلعادية، بالقبيلة ونِكايتها قبيلِتِه بِفعال اعتزازه عىل شعره

قبيلته؟ غري األُخرى القبائل ِفعال يف ينُظم أن وعصبيته
سنة وخمسني مائة يتجاوز ال تاريخه إلينا وَصَل الذي العربي الشعر أنَّ السبب أو
امُلمِعنة باألساطري يسمح ال البرشي العقل ُرقي حيث من ُمتقدِّم زمٌن وهو البعثة، قبل
ل حوَّ َرقا ا فلمَّ الواقع، يلمس أن قبل البرشي العقل فيها يسبح كان والتي الخيال، يف
أنها عىل العرب أيام فُرويَت تاريخي، نثٍر إىل الشعرية وامللحمة تاريخ، إىل األساطري

انتقال؟ مرحلة هذا كان إذ عر بالشِّ النثر فيها واختَلط أسطورة، ال تاريخ
سواءً كبريًا، اختالًفا ٍة أُمَّ كل بيئة اختلفت وال ُمختلفة، البرشية الطبائع أنَّ السبب أو
العقلية يف اختالف البيئة يف االختالف هذا عن ونشأ اجتماعية، أم طبيعية بيئًة ذلك أكان
مثًال، امُلعلَّقات العرب نَظم املالحم اليونان نظم فإذا الناتجة، الفنون ونوع الفنية والُقدرة
يف ة وخاصَّ بامُلستحيل، تكليف واحٍد نمٍط عىل وأدبُها فنُّها يَسري أن كلها األَُمم وتكليف
أيًضا ة وخاصَّ اليوم، يحُدث كالذي وثيًقا اتصاًال ببعٍض بعضها األُمم فيها تتَِّصل لم عصوٍر
نسبيٍّا؟ ضعيًفا بغريِها اتِّصالها يكون أن الجاهلية يف ظروُفها تْها أدَّ التي العربية األمة يف

ذلك. غري يكون وقد ذلك، كلَّ يكون وقد ذلك، بعَض السبب يكون قد
يُعتدُّ منه يشء العرب عند فليس التمثييل، الشعر يف يُقال أن يصحُّ هذا من وقريب
— ذلك تعليل يف يُقال أن يصحُّ مما — ذكرناها التي األسباب بعض إىل ويُضاف به،
وأنهم اجتماعات، وتنظيم مسارح بإقامة تسَمْح لم الجاهيل العرص يف البداوة غلبَة أنَّ
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األخرى األَُمم عند كان كالذي عظيًما احتفاًال األصنام حوَل الدينية بالشعائر يحتِفلوا لم
التمثييل. الشعر منه فنبع

سادت فقد األدب، يف َلف السَّ آلثار الخَلف تقديس وهي الكربى، العقدة كانت ثم
تُحتَذى، التي وحَدها هي الجاهيل العرص يف األدب فيها ُصبَّ التي األوىل القوالب أن فكرة
أن يصحُّ ال ولكن الحضارة، بفعل ل تُجمَّ أن ويصحُّ ى، تُرقَّ أن ويصحُّ تُهذَّب، أن فيصحُّ
ِشعر وال مالِحم الجاهلية القوالب يف يكن لم ا فلمَّ جديدة، وأنماط جديدة، قوالب تُخَرتَع
ظهرت أن إىل اإلسالم، ظهور بعد كان الذي العربي الشعر يف يكن لم فكذلك تمثييل،

عنها. الحديث موضع هنا وليس الحديثة، النهضة

النثر (2)
الفني نثَرهم ولكن حياتهم، شئون يف به يتكلَّمون نثر للجاهليني يكون أن طبيعي
ذلك، وطبيعي لشعرهم؛ بالنسبة عندهم قليٌل أدبي قالٍب يف ِصيغ الذي اللفظ ق امُلنمَّ
ة واألمَّ العقل، َوليد والنثر الخيال، وليد الشعر وألنَّ بالكتابة، إالَّ ينضج ال الفني فالنثر
والنثْر وروايته، حفُظه يسُهل عر الشِّ وألنَّ عقِلها، من أكربُ خيالها كالطفل، أمرها بدء يف

ذلك. فيه يصُعب
من وَرَد وقد وأيامهم، أخبارهم فيها تُروى قصص (١) نثرهم: من لنا ُروي ما وأكثر
— غالبًا — اإلسالمي العرص من بألفاٍظ ُروي قد النوع وهذا األغاني، كتاب يف كثري هذا
ُخَطب (٣) ساعدة. بن لقسِّ ُرويت كالتي دينية، َمواعظ (٢) باملعنى. الرَّاوي فيه احتفظ
وُخَطب قبيلتنَي، من عظيَمني ُمنافرِة عند الَحَكم يُلقيها كالخطب ة، الهامَّ املواقف يف قيلْت
مملوء ُممتاز نوٍع من وهي أمثاٌل، (٤) كرسى. ال عمَّ عىل العرب يِفُد كان حني الوفود
سْجع (٥) النادر. القليل يف إال بإسالِميِّها جاِهليُّها اختَلَط وقد والتجربة، بالِحكمة

القافية. يُشِبُه وسجع غموٍض من فيه ملا عر الشِّ إىل يكون ما أقرُب وهو ان، الكهَّ
العربية. قرَّاء ُمتناَول يف فهي النماذج بِذكر نُطيل وال

القرآن (1-2)

ومن البالغة، يف آيٌة األدبية الناحية من فهو ِديني، كتاب أنه كما أديبًا، كتابًا القرآن يُعدُّ
ومعامالتهم، وشعائرهم عقائدهم عليه تكون أن ينبغي ما للناس ُمبني الدينية ناحيته

موضوعنا. هي إذ األدبية ناحيته عىل هنا قولنا ويقترص
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للسجع الدقيق باملعنى سْجع هو وال الشعر، وزن عىل يجري ال القرآن فأسلوب
عوًضا فواصل آياته أواخر يت ُسمِّ ولذلك — واحد وزن عىل الكالم مواالة وهو —
الفواصل هذه يراعي والقرآن السجع. يف امُلتَّحدة الحروف أو الشعر يف القافية عن
وتارًة األلفية، الفواصل يف وموىس بهارون يُعرب فتارًة بليًغا، أثًرا أيًضا بذلك فيؤثر
السجع قواعد عىل يِرس لم — ُقلنا كما — وهو النونية، الفواصل يف وهارون بموىس
مثل: طويلة، واألخرى قصرية إحداهما تكون فقد الفقرتني، تساوي التزام من املألوفة
َألَْجًرا َلَك ﴿َوإِنَّ مثل: الختامية الحروف تتَِّحد ال وأحيانًا يَْسُطُروَن﴾، َوَما َواْلَقَلِم ﴿ن
للسجع ليس ما البالغية القوة من فَلُه هذا ومع َعِظيٍم﴾، ُخلٍُق َلَعَىل َوإِنََّك * َمْمنُوٍن َغرْيَ
للفاصلة، ُمراعاة الفعل ياء أحيانًا فيحذف القرآن، يف واضحة التناُغم هذا وُمراعاة التام.
الياء حذف أو ﴾ يَْرسِ إِذَا َواللَّيِْل * َواْلَوتِْر ْفِع َوالشَّ * َعْرشٍ َوَليَاٍل * ﴿َواْلَفْجِر مثل:
يُستغنى أو اْلُمتََعاِل﴾، اْلَكِبريُ َهاَدِة َوالشَّ اْلَغيِْب َعاِلُم * ِبِمْقَداٍر ِعنَْدُه ءٍ َيشْ ﴿َوُكلُّ مثل:
الجمع عن بالفرد أو َفتَْشَقى﴾، اْلَجنَِّة ِمَن يُْخِرَجنَُّكَما ﴿َفَال نحو: التثنية عن باإلفراد
ِيف ﴿َفأَْوَجَس نحو: ه يُفرسِّ ما عىل الضمري يقدِّم أو إَِماًما﴾، ِلْلُمتَِّقنَي ﴿َواْجَعْلنَا مثل:
أو إلخ، َونُذُِر﴾ َعذَاِبي َكاَن ﴿َفَكيَْف مثل: امُلتكلِّم ياء حذف أو ُموَىس﴾ ِخيَفًة نَْفِسِه
إِنِّي * ِكتَاِبيَْه اْقَرءُوا َهاُؤُم َفيَُقوُل ِبيَِمينِِه ِكتَابَُه أُوتَِي َمْن ا ﴿َفأَمَّ مثل: السكت، هاء يزيد
تنتهي القرآن يف الفواصل وأغلُب َراِضيٍَة﴾؛ ِعيَشٍة ِيف َفُهَو * ِحَساِبيَْه ُمَالٍق أَنِّي َظنَنُْت
أو َفيُْدِهنُوَن﴾، تُْدِهُن َلْو وا َودُّ * اْلُمَكذِِّبنَي تُِطِع ﴿َفَال مثل: ونون، ياء أو ونون بواٍو
مثل: لينة ألف أو اْلَفَساَد﴾ ِفيَها َفأَْكثَُروا * اْلِبَالِد ِيف َطَغْوا ﴿الَِّذيَن مثل: ودال ألف
ألف (من مد حرف أو يَْخَىش﴾، ِلَمْن تَذِْكَرًة إِالَّ * ِلتَْشَقى اْلُقْرآَن َعَليَْك أَنَْزْلنَا َما * ﴿طه
َمد، يسبقه ال حرًفا الفاصلة تأتي وقد اإلرساء. سورة آيات من ككثري ياء) أو واو أو
أُْقِسُم ﴿َال اْلَقَمُر﴾، َوانَْشقَّ اَعُة السَّ ﴿اْقَرتَبَِت مثل: املكيَّة، اآليات يف ذلك يكون ما وأكثر

ذلك. ونحو َوَلَد﴾ َوَما َوَواِلٍد * اْلبََلِد ِبَهذَا ِحلٌّ َوأَنَْت * اْلبََلِد ِبَهذَا
تدور تتكرَّر، آية للسورة فيجعل ا، خاصٍّ أدبيٍّا مسلًكا يسلُك أحيانًا القرآن أنَّ ونرى
كل عقب ِلْلُمَكذِِّبنَي﴾ يَْوَمِئٍذ ﴿َفَويٌْل جملة تتكرَّر إذ امُلرسالت سورة مثل الفواِصل، حولها
تَُكذِّبَاِن﴾، َربُِّكَما آَالءِ ﴿َفِبأَيِّ كذلك فيها تتكرَّر الرحمن وسورة الفواصل، من مجموعٍة
التي اآليات من كثري يف وكذلك َونُذُِر﴾، َعذَاِبي َكاَن ﴿َفَكيَْف تتكرَّر القمر سورة ويف

األنبياء. ِسرَي تقصُّ
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انسجاًما ووعيد، ووعٍد وترهيب، وترغيٍب ولِني، ٍة شدَّ بني أساليبه ع تتنوَّ القرآن إنَّ ثم
ونالحظ اآليات؛ نزول أوقات يف واملرشكني املسلمني لحال وموافقًة النبوية، السرية مع
النزول، ترتيب من ُروي ما حسب القرآن يف النظر أمعنَّا نحن إذا املالحظة تمام ذلك
نزلت التي واآليات بمكة، نزلت التي اآليات فهناك املصحف، يف به ُرتِّب ا عمَّ يختلف وهو
امُلناهضون فيها وقف مختلفة أزماٍن يف تعاقبَْت بمكة نزلت التي اآليات ثم باملدينة،

املدنية. اآليات وكذلك مختلفة، مواقف للدعوة
رب هو واحد إلٍه عبادة إىل الدعوة نحو قويٍّا اتِّجاًها تتَِّجه نراها املكية اآليات ففي
والحساب، البعث فيه آخر بيوٍم اإليمان إىل الدعوة وإىل يشء، كل ملكوت وبيِده العاملني،
يَنُْظُروَن ﴿أََفَال العالم يف بآثاره هللا عىل واالستدالل ، برشٍّ والرشِّ بخري، الخري عىل واملكافأة
َوإَِىل * نُِصبَْت َكيَْف اْلِجبَاِل َوإَِىل * ُرِفَعْت َكيَْف َماءِ السَّ َوإَِىل * ُخِلَقْت َكيَْف اْإلِِبِل إَِىل
يف عمًال تعمل أن عن العجز كل عاجزة األصنام أنَّ وتقرير ُسِطَحْت﴾، َكيَْف اْألَْرِض

للكافرين. النار ويف للمؤمنني، الجنة يف أعد ِلما رائعة صور ثم الكون،
والنهار، بالليل وتُقِسم هللا، إىل تدعو قوي، رنني لها قصرية آيات األوىل واآليات
وما والنفس َوَلد، وما والوالد املقدَّسة، واألماكن والقمر، والشمس واألرض، والسماء

خلقه. يف هللا بعظمة إشعاًرا سوَّاها،
بالكذب ورَموه العداء ناَصبُوه ثم األمر، أول ملسو هيلع هللا ىلص محمد املرشكون سالم وقد
رة مصوِّ الوعيد، أشدَّ دة ُمتوعِّ الكافرين، عىل شديدًة القرآن آيات فنزلت والجنون،
* َمْمُدوًدا َماًال َلُه َوَجَعْلُت * َوِحيًدا َخَلْقُت َوَمْن ﴿ذَْرنِي وسخرية: هزؤ صورة لكربائهم
َعِنيًدا﴾، ِآليَاِتنَا َكاَن َُّه إِن َكالَّ * أَِزيَد أَْن يَْطَمُع ثُمَّ * تَْمِهيًدا َلُه ْدُت َوَمهَّ * ُشُهوًدا َوبَنِنَي
َليُنْبَذَنَّ َكالَّ * أَْخَلَدُه َماَلُه أَنَّ يَْحَسُب * َدُه وََعدَّ َماًال َجَمَع الَِّذي * لَُمَزٍة ُهَمَزٍة ِلُكلِّ ﴿َويٌْل
* اْألَْفِئَدِة َعَىل تَطَِّلُع الَِّتي * اْلُموَقَدُة ِهللا نَاُر * اْلُحَطَمُة َما أَْدَراَك َوَما * اْلُحَطَمِة ِيف
َمالُُه َعنُْه أَْغنَى َما * َوتَبَّ َلَهٍب أَِبي يََدا ﴿تَبَّْت َدٍة﴾، ُمَمدَّ َعَمٍد ِيف * ُمْؤَصَدٌة َعَليِْهْم ََّها إِن
النبيَّ هللا ويَِعُد ونَسِبهم، وجاههم بماِلهم يعتزُّون الذين ويهاجم السورة؛ َكَسَب﴾ َوَما
َمَع إِنَّ * ا يُْرسً اْلُعْرسِ َمَع ﴿َفِإنَّ َفَرتَْىض﴾، َربَُّك يُْعِطيَك ﴿َوَلَسْوَف نعمته: وإتمام بنُرصته
ِبَطْغَواَها ثَُموُد ﴿َكذَّبَْت وقتلوه نبيَّهم خالفوا إذ ثمود، بقصة قومه ويُذكِّر ا﴾ يُْرسً اْلُعْرسِ
َفَعَقُروَها َفَكذَّبُوُه * َوُسْقيَاَها ِهللا نَاَقَة ِهللا َرُسوُل َلُهْم َفَقاَل * أَْشَقاَها انْبََعَث إِِذ *
العربة يف جاء ما أول وهي ُعْقبَاَها﴾ يََخاُف َوَال * َفَسوَّاَها ِبذَنِْبِهْم َربُُّهْم َعَليِْهْم َفَدْمَدَم
ببعض — هللا رسول — الفرتة هذه يف ويحفل أنبيائهم. من وموقفهم السابقة، باألمم
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َجاءَُه أَْن * َوتََوىلَّ ﴿َعبََس بقوله: ذلك عىل هللا فيُعاتبه الفقراء، وجه يف ويعبَس األغنياء،
عىل ويحثُّهم ويُثبِّتهم، املؤمنني أْزَر هللا ويشدُّ والجاه، للِغنى عربة ال أن ُمبيِّنًا اْألَْعَمى﴾
* اْألُْخُدوِد أَْصَحاُب ﴿ُقِتَل قبلهم: األَُمم يف املؤمنني أمثال من يَُرضب بما بِدينهم ك التمسُّ
َوَما * ُشُهوٌد ِباْلُمْؤِمِننَي يَْفَعلُوَن َما َعَىل َوُهْم * ُقُعوٌد َعَليَْها ُهْم إِذْ * اْلَوُقوِد ذَاِت النَّاِر
سيناله ما قوٍَّة يف ح يوضِّ ذلك إىل وهو اْلَحِميِد﴾. اْلَعِزيِز ِباهللِ يُْؤِمنُوا أَْن إِالَّ ِمنُْهْم نََقُموا
من املؤمنون سيناله وما القارعة، سورة لهذا مثل أوضح ولعلَّ أليم، عذاٍب من الكافرون
* َحِفيٍظ أَوَّاٍب ِلُكلِّ تُوَعُدوَن َما َهذَا * بَِعيٍد َغرْيَ ِلْلُمتَِّقنَي اْلَجنَُّة ﴿َوأُْزلَِفِت ُمقيم: نعيٍم
َلُهْم * اْلُخلُوِد يَْوُم ذَِلَك ِبَسَالٍم اْدُخلُوَها * ُمِنيٍب ِبَقْلٍب َوَجاءَ ِباْلَغيِْب الرَّْحَمَن َخِيشَ َمْن
* اْلُمَصلِّنَي ﴿إِالَّ فيقول: والزكاة الصالة إىل يدعو ثم َمِزيٌد﴾؛ َوَلَديْنَا ِفيَها يََشاءُوَن َما
َواْلَمْحُروِم﴾. اِئِل ِللسَّ * َمْعلُوٌم َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ِيف َوالَِّذيَن * َداِئُموَن َصَالِتِهْم َعَىل ُهْم الَِّذيَن
من العربة ويقصُّ امُلخالفني، يُحاجُّ األوىل املدَّة بعد امَلكِّي العهد يف القرآن ولبث
وأسلوٍب أطول فواِصَل يف فرعون، وآل لوٍط وقوم وثمود، وعاد نوح قوم من األوَّلني سرية

الناس. أيُّها بيا الخطاب فيه ويكثُر األوىل، الفرتة يف كما القَسم فيه وينُدر أهدأ،
كقصة األنبياء قصص من وكثريٌ اإلرساء، قصة املكِّي العهد هذا يف القرآن ويف
ومصدر اإلسالم ومنبع العرب أبو إبراهيم أن إىل موضٍع من أكثر يف ويشري — إبراهيم
مريم قصة فيه أنَّ كما وموىس، يوسف كقصة إرسائيل بني وقصص — الحج شعائر
ال جميل، قصيص فيها واألسلوب الكهف، أهل ِة كقصَّ نرصانية وقصًصا ويحيي، وعيىس
يفعل كما التاريخ وذكر األشخاص ذكر من يُكِثر وال والتفاصيل، للجزئيَّات يتعرَّض
يُجاِدل لم العهد هذا يف ولكن العربة، بَموِضع يُعنى ما أكثر يُعنى وإنما املقدَّس، الكتاب
النصارى. وُمساَلمة بمكة كانوا الذين اليهود لقلَِّة قليًال إالَّ النصارى وال اليهود القرآن

املدينة سكان فأكثُر مكة؛ يف الشأن غري فيها الشأن كان املدينة إىل النبي هاجر ا فلمَّ
أهل من العكس عىل صادًقا إيمانًا به وآَمنوا اإلسالم، فيهم فشا والخزرج األوس من
أمَرُهم واملهاجرين األنصار من املسلمون وأسلم القليل، إال منهم يُسِلم لم الذين مكة
األوس من — األنصار واسرتاح هللا، يشاء كما وُدنياهم ِدينهم يف يقودهم هللا رسول إىل
به يؤذيهم كان ا ممَّ املهاجرون واسرتاح وإحن، حروٍب من بينهم كان ا ممَّ — والخزرج
الذين لليهود السابقة امُلنزَّلة بالكتُب ثقافًة أكثر املدنيون وكان دارهم، يف قريش صناديد
يتقبَّلوا أن دَعتْهم التي األسباب من هذا وكان حددوهم، عىل والنصارى بينهم يسكنون
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هؤالء بجانب كان ولكن قريش، فِهَمت ا ممَّ أكثَر ومراميها النبوَّة ويفهموا النبي، دعوة
والقتال الحروب يف العرب مزايا لهم يهودية، قبائل واملهاجرين األنصار من املسلمني
وشعائرهم؛ وأوضاعهم تقاليدهم عىل املحافظة شديدو — ة عامَّ اليهود كشأن — ولكنهم
النبيَّ وناَصبوا وشعائرهم، ِدينهم عىل اإلرصار إالَّ وأبَوا ذلك، من شيئًا يرتكوا أن فأبَوا

األحداث. وحدثت الزمان تقدَّم كلَّما املسلمني وبني بينهم يشتدُّ الِخالف وأخذ العداء،
حقدوا — رؤسائهم من حتى — والخزرج األوس من قوم وهؤالء هؤالء وبجانب
نحو أو هؤالء أتباع ألنهم وإما نيوية الدُّ رياستَهم أفقَدهم اإلسالم ألن ا إمَّ اإلسالم، عىل
تيار هو العام التيار وألنَّ عدِدهم، لقلَِّة بالخصومة يجهروا أن يستطيعوا ولم ذلك،

«امُلنافقني». وا وُسمُّ باطنًا، الُكفر عىل وانطَووا ظاهًرا فأسلموا امُلسلمني
يدبِّرون فُهم شعواء، حملًة اليهود عىل تحِمل املدنية اآليات نزلت الجديد الجو هذا يف
وعن األهلَّة وعن الرُّوح عن فيسألونه امُلتعنِّتة، باألسئلة يُمِطرونه وهم الدسائس، له
يُكذِّبهم، القرآن فجاء عليه، يُنزَّل فيما تصديقه عَدم ويُشيعون القرنني، ذي وعن الساعة
يَْقتُلُوَن﴾. َوَفِريًقا َكذَّبُوا ﴿َفِريًقا ألنبيائهم: وخصومتهم التاريخية، أعمالهم سلسلة ويذُكر
فكان الخطط، يُفسدوا أن ويحاولون ويمكرون، ون يدسُّ كانوا امُلنافقون وكذلك
لعلَّهم أسمائهم ذكر غري من أعمالهم سوء لهم ًدا ُمتوعِّ مكايَدهم، ُمبينًا ينزل القرآن

املسيح. وألوهية التثليث عقيدة يف النصارى يجادل كذلك يهتدون،
األخرى اآليات كانت املؤامرات ونقض والتَّسفيه الجدال يف اآليات هذه جانب وإىل
— والدنيوية الدينية حياتهم طريق لهم راسمًة شعائرهم، لهم ُمبيِّنًة املؤمنني، ُمخاطبًة
مة ُمتمِّ القوانني، لهم واضعة — آمنوا الذين أيُّها ِبيا املؤمنون يُخاطب كان العهد هذا ويف
ما كثريًا واإلخبار الخطاب أنَّ ترى ولذلك والشعائر، الرشائع من مكة يف به بدئ ما لهم
الذين ﴿يأيها اِئيَل﴾، إِْرسَ بَنِي ﴿يَا بطوائفهم: لهم يًا ُمسمِّ الثالث، الطوائف هذه إىل يتَِّجه
يأتي امَلدني العهد هذا ويف َمَرٌض﴾ ُقلُوِبِهْم ِيف َوالَِّذيَن اْلُمنَاِفُقوَن يَُقوُل ﴿َوإِذْ آمنوا﴾،
والعقوبات. املعامالت نظام ويُوَضع وتوريث، ووصية وطالٍق زواٍج من للعائلة الترشيع
املدينة يف املسلمني وبني مكة، يف واملرشكني املدينة يف امُلسلمني بني القتال كان وملَّا
يف فآيات الغزوات؛ ألحداث لة ُمسجِّ الجهاد، قوانني ُمبيِّنة املدنية اآليات كانت فيها، واليهود
الحرب، قوَّة قوية وهي وهكذا. األحزاب غزوة يف وسورة أحد، غزوة يف وآيات بدر، غزوة
* َواْلَفتُْح ِهللا نَْرصُ َجاءَ ﴿إِذَا نزلت: وأخريًا الفتح، سورة نزلت مكة فتح تمَّ إذا حتى
تَوَّابًا﴾. َكاَن َُّه إِن َواْستَْغِفْرُه َربَِّك ِبَحْمِد َفَسبِّْح * أَْفَواًجا ِهللا ِديِن ِيف يَْدُخلُوَن النَّاَس َوَرأَيَْت
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إليها أْرشنا التي الَفواُصل التزام مع الطُّول املدنية اآليات يف األسلوب عىل ويغِلب
بل تطول، التي هي وحَدها اآليات وليست والترشيع، ينسجم الذي الهدوء ومع قبل،

الطوال. بع السَّ ور السُّ بعض يَت ُسمِّ ولذلك كذلك، ور السُّ

أَْعَمالُُهْم َكَفُروا ﴿َوالَِّذيَن كقوله: تَشبيٍه جمال من ُمتعدِّدة رائعة أدبية صور القرآن ويف
اْلَحيَاِة َمثَُل ََّما ﴿إِن َشيْئًا﴾، يَِجْدُه َلْم َجاءَُه إِذَا َحتَّى َماءً الظَّْمآُن يَْحَسبُُه ِبِقيَعٍة اٍب َكَرسَ
َحتَّى َواْألَنَْعاُم النَّاُس يَأُْكُل ا ِممَّ اْألَْرِض نَبَاُت ِبِه َفاْختََلَط َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزْلنَاُه َكَماءٍ نْيَا الدُّ
أَْو َليًْال أَْمُرنَا أَتَاَها َعَليَْها َقاِدُروَن َُّهْم أَن أَْهلَُها َوَظنَّ يَّنَْت َوازَّ ُزْخُرَفَها اْألَْرُض أََخذَِت إِذَا
أَْولِيَاءَ ِهللا ُدوِن ِمْن اتََّخذُوا الَِّذيَن ﴿َمثَُل ِباْألَْمِس﴾، تَْغَن َلْم َكأَْن َحِصيًدا َفَجَعْلنَاَها نََهاًرا
— يَْعَلُموَن﴾ َكانُوا َلْو اْلَعنَْكبُوِت َلبَيُْت اْلبُيُوِت أَْوَهَن َوإِنَّ بَيْتًا اتََّخذَْت اْلَعنَْكبُوِت َكَمثَِل
﴿َوَقِدْمنَا َزاِهٌق﴾، ُهَو َفِإذَا َفيَْدَمُغُه اْلبَاِطِل َعَىل ِباْلَحقِّ نَْقِذُف ﴿بَْل مثل: استعارة وحسن
َوَال ُعنُِقَك إَِىل َمْغلُوَلًة يََدَك تَْجَعْل ﴿َوَال َمنْثُوًرا﴾، َهبَاءً َفَجَعْلنَاُه َعَمٍل ِمْن َعِملُوا َما إَِىل
َعَىل بْنَا ﴿َفَرضَ َس﴾، تَنَفَّ إِذَا بِْح ﴿َوالصُّ َمْحُسوًرا﴾، َملُوًما َفتَْقُعَد اْلبَْسِط ُكلَّ تَبُْسْطَها
الَِّذيَن ﴿أُوَلِئَك النََّهار﴾، ِمنُْه نَْسَلُخ اللَّيُْل َلُهُم ﴿َوآيٌَة َعِريٍض﴾، ُدَعاءٍ ﴿َفذُو آذَاِنِهْم﴾،

ِتَجاَرتُُهْم﴾. َرِبَحْت َفَما ِباْلُهَدى َالَلَة الضَّ اْشَرتَُوا
اْألَْرِض﴾، ِيف َفيَْمُكُث النَّاَس يَنَْفُع َما ا َوأَمَّ ُجَفاءً َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ اللطيفة: واألمثال
إِالَّ يِّئُ السَّ اْلَمْكُر يَِحيُق ﴿َوَال ِبِه﴾، يُْجَز ُسوءًا يَْعَمْل ﴿َمْن َحيَاٌة﴾، اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم
﴿تَْحَسبُُهْم َرِهينٌَة﴾، َكَسبَْت ِبَما نَْفٍس ﴿ُكلُّ اْإلِْحَساُن﴾، إِالَّ اْإلِْحَساِن َجَزاءُ ﴿َهْل ِبأَْهِلِه﴾،
َخِبرٍي﴾، ِمثُْل يُنَبِّئَُك ﴿َوَال َوالطَّيُِّب﴾، اْلَخِبيُث يَْستَِوي َال ﴿ُقْل َشتَّى﴾، َوُقلُوبُُهْم َجِميًعا

أَذًى﴾. يَتْبَُعَها َصَدَقٍة ِمْن َخرْيٌ َوَمْغِفَرٌة َمْعُروٌف ﴿َقْوٌل َشاِكَلِتِه﴾، َعَىل يَْعَمُل ُكلٌّ ﴿ُقْل
إَِلٍه ُكلُّ َلذََهَب إِذًا إَِلٍه ِمْن َمَعُه َكاَن َوَما َوَلٍد ِمْن هللاُ اتََّخذَ ﴿َما الحجاج: أمثلة ومن
الوعيد ويف َلَفَسَدتَا﴾؛ هللاُ إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو بَْعٍض﴾، َعَىل بَْعُضُهْم َوَلَعَال َخَلَق ِبَما
﴿َوتََراُهْم َسِبيٍل﴾، ِمْن َمَردٍّ إَِىل َهْل يَُقولُوَن اْلَعذَاَب َرأَُوا ا َلمَّ الظَّاِلِمنَي ﴿َوتََرى والتهديد:
﴿َوِفيَها الرتغيب: ويف .﴾ َخِفيٍّ َطْرٍف ِمْن يَنُْظُروَن الذُّلِّ ِمَن َخاِشِعنَي َعَليَْها يُْعَرُضوَن
استعمال املواضع بعض يف ونجد َخاِلُدوَن﴾، ِفيَها َوأَنْتُْم اْألَْعنُيُ َوتََلذُّ اْألَنُْفُس تَْشتَِهيِه َما
نَاِظَرٌة﴾، َربَِّها إَِىل * ٌة نَاِرضَ يَْوَمِئٍذ ﴿ُوُجوٌه مثل: فتُسأم تكثُر لم بديعية ناٍت ُمحسِّ
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﴿ِلرُيِيَُه ِبِه﴾، َفانَْهاَر َهاٍر ُجُرٍف َشَفا ﴿َعَىل َوَريَْحاٌن﴾، ﴿َفَرْوٌح َداٍن﴾، اْلَجنَّتنَْيِ ﴿َوَجنَى
َماءَِك ابَْلِعي أَْرُض ﴿يَا ِلَفْضِلِه﴾، َرادَّ َفَال ِبَخرْيٍ يُِرْدَك ﴿َوإِْن أَِخيِه﴾، َسْوأََة يَُواِري َكيَْف

اْألَْمُر﴾. َوُقِيضَ اْلَماءُ َوِغيَض أَْقِلِعي َسَماءُ َويَا
هللاُ يَِحيَف أَْن يََخاُفوَن أَْم اْرتَابُوا أَِم َمَرٌض ُقلُوِبِهْم ﴿أَِيف هجر: غري يف هجا وإذا

الظَّاِلُموَن﴾. ُهَم أُوَلِئَك بَْل َوَرُسولُُه َعَليِْهْم
َال َقاَل يَّتِي ذُرِّ َوِمْن َقاَل إَِماًما ِللنَّاِس َجاِعلَُك إِنِّي ﴿َقاَل وأجزل: أوجز راجع وإذا

الظَّاِلِمنَي﴾. َعْهِدي يَنَاُل
الَِّذي * اْألَْعَىل َربَِّك اْسَم ﴿َسبِِّح وإعظام: إجالل ففي عليه دلَّل أو هللا وصف وإذا
َوتَنِْزُع تََشاءُ َمْن اْلُمْلَك تُْؤتِي اْلُمْلِك َماِلَك اللَُّهمَّ ﴿ُقِل َفَهَدى﴾، َر َقدَّ َوالَِّذي * َفَسوَّى َخَلَق
* َقِديٌر ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل إِنََّك اْلَخرْيُ ِبيَِدَك تََشاءُ َمْن َوتُِذلُّ تََشاءُ َمْن َوتُِعزُّ تََشاءُ ْن ِممَّ اْلُمْلَك
ِمَن اْلَميَِّت َوتُْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيَّ َوتُْخِرُج اللَّيِْل ِيف النََّهاَر َوتُولُِج النََّهاِر ِيف اللَّيَْل تُولُِج
اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ ِحَساٍب﴾، ِبَغرْيِ تََشاءُ َمْن َوتَْرُزُق اْلَحيِّ
َماءٍ ِمْن َماءِ السَّ ِمَن هللاُ أَنَْزَل َوَما النَّاَس يَنَْفُع ِبَما اْلبَْحِر ِيف تَْجِري الَِّتي َواْلُفْلِك َوالنََّهاِر
ِر اْلُمَسخَّ َحاِب َوالسَّ يَاِح الرِّ يِف َوتَْرصِ َدابٍَّة ُكلِّ ِمْن ِفيَها َوبَثَّ َمْوتَِها بَْعَد اْألَْرَض ِبِه َفأَْحيَا

يَْعِقلُوَن﴾. ِلَقْوٍم َآليَاٍت َواْألَْرِض َماءِ السَّ بنَْيَ
ُمؤتِلفٌة والِفَقر كلماتها، ُمنسجمة والجملة حروفها، مختارة فالكلمات الجملة وعىل

يطول. ذلك ورشح ُجَملُها

ومع بالكتابة، والرتوِّي اإلمعان إىل لحاجته كثريًا يرَق لم األموي العرص يف الفني والنثر
ووْضع والدواوين الحكومة تنظيم إليها دعا كتٍب بعض العرص هذا لنا خلَّف فقد هذا
األشرت إىل عيل وكتاب القضاء، يف األشعري موىس أبي إىل ُعمر كِكتاب للدولة، نُظم
صحيًحا أصًال له أن ويظهر البالغة)، نهج كتاب يف مذكور (وهو الدولة نظام يف النخعي
عرَّبوها أن بعد الدواوين، كتابة يف املوايل العرب استخدم ا فلمَّ بعد، فيه تُُزيِّد وإن
هشام موىل سالم أمثال عربية، وثقافة يونانية أو فارسية ثقافًة فون ُمثقَّ مواٍل ظهر
يعِرف كان فسالم محمد؛ بن مروان كاتب الكاتب الحميد عبد وتلميذه امللك، عبد بن
عبد وخاصة الديوانية، الكتابة صناعة فَحذَقا الفارسية، يعِرف الحميد وعبد اليونانية
األجزاء، امُلرتبطة املوضوع، لة امُلفصَّ امُلطوَّلة، الرسائل العربية يف ابتكر فقد الكاتب الحميد
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املسائل ويف لسانه، عىل محمد بن مروان عهد ويل إىل كرسالته الرسمية الرسائل فكتب
فيما احتُِذي نظاًما العربية للرسائل ووضع ذلك، ونحو الكتَّاب، إىل كنصيحته العامة

والتحميدات. والختام البدء كُصَور بعد،
تُشبه وُخَطب كتُب من الجاهيل للعرص نموٍّا يَُعدُّ النثر من نوع ذلك بجانب وكان
هذا يف ُروي ا ممَّ كثرٍي يف نِجدها صيفي، بن أكثم أقوال تُشِبه وِحَكم الوفود، ُخَطب
كالعقد األدب كتب يف العرب أقوال من روي وما قيس، بن األحنف كأقوال العرص،
يف يُعتَمد األخرى، عن جملة كل منفصلة األمثال، تُشبه ُموَجزة حكيمة ُجَمٌل الفريد،
فجَرْت عظيًما، إبداًعا النوع هذا يف أبدعوا العَرب أن والحقُّ وحَده. الذهن عىل ربطها

ُمنتقاة. قصرية ُجَمٍل يف وامُلركَّزة وتجربة، نَظٍر ُحسن عىل الدالَّة بالِحَكم ألسنتهم
وأحاديث القرآن بتعليم ُمتأثرة الدينية واملواعظ الِحَكم من ثالث نوع هذَين وإىل
األخرى. عذاب من والتخويف الدنيا يف والزَّهادة الصالح العمل ِقيمة حول تدور الرسول،
ليس متالحقة قصرية ُجَمٍل يف هذا وكل البرصي. الحسن عن ُروي ما لهذا مثٍل وأحسن
تفصيٍل من الكاتب الحميد عبد به جاء ما العرب َعدَّ ولهذا َلفظي، ربط وال تفصيل فيها

ُمبتكًرا. فنٍّا وربط وبسٍط
الِفتَن لكثرة األموي العرص يف جادت وقد الخطابة، األدبي الفن رضوب ومن
الفصاحة عىل العتمادها مَهَرًة فيها العَرب وكان السياسية، األحزاب وتعدُّد والثورات
القول مناهج يعرفون عربًا الخطابة يتولَّون الذين الوالة كان وقد الكتابة. ال اللِّسانية
سقيفة ويف هللا رسول عىل الوفود يف اإلسالم ويف ِكرسى، عىل الوفود ويف الجاهلية يف
والنفسية االجتماعية والظروف العَرب بنفسية عارفني وكانوا ذلك، ونحو ساعدة بني
يف فَمَهروا الظروف، هذه مع تتالقى التي امُلنتقاة األلفاظ ويعرفون بهم، تُحيط التي
السيف. عن تقلُّ ال خدمًة األموية الدولة خلفاء بذلك وخدموا ُخَطبهم، يف ونجحوا ذلك
هللا عبد بن وخالد وسطها، يف والحجاج الدولة، أول يف أبيه بن زياد هؤالء من واشتُِهَر
بالزيِّ تزيِّيهم من العربية التقاليد عىل يحافظون ُخطِبهم يف وكانوا آِخرها، يف ي الَقْرسِ
الخوارج الُخَطب هذه يف برعوا ن وممَّ يف. السَّ وقائم الَقوس عىل واعتمادهم العربي،
الخوارج عن ُعِرف فقد األبايض، حمزة وأبي حطان، بن وعمران الفجاءة، بن كَقَطري
فكان عربيَّتِهم وصفاء ملذهبهم الشديد سهم وتحمُّ البَدوية، وعيشتهم امُلتناهية، شجاعتهم

إلجادتهم. داعيًا كلُّه ذلك
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فيه التأليف ُولد فقد كالتاريخ، باألدب ُمتِّصًال كان ما إال هنا نا يُهمُّ فال التأليف أما
املاضية؛ األَُمم وأخبار جاهليَّتهم يف العَرب أحوال يَرُوون الرواة بدأ فقد األموي، العرص يف
بدائي شكٍل يف ذلك كلُّ ُروي وقد أخبارها، بسماع ُمولًعا األمويني الخلفاء بعض كان إذ
يف بها املوثوق غري والكتُب الُفرس، عن األخباريون يرويه ا ممَّ ُمستعار باألساطري، مملوء
تدوين وهو به الوثوق إىل وأدعى ة الصحَّ إىل أقرَب بيشء ُعنوا كما والنرصانية، اليهودية
يِصل لم املوضوعات هذه يف أُلِّف أو ُكِتب ما أكثَر ولكنَّ الفتوح، وأحداث النبوية رية السِّ
أن من ُروي ما ذلك مثال العبايس، العرص يف أُلِّف ما ثنايا يف ُمعظمه دخل وإن إلينا،
عروة ألََّفُه وما سفيان، أبي بن مُلعاوية املاضني وأخبار امللوك كتاب ألَّف رشية بن عبيد

األصل. اليهودي َمنبه بن َوْهب عن ُروي وما امَلغازي، يف الزبري بن

ابتدَعُه بما كبريًا أثًرا الكتابة يف أثَّر الكاتب الحميد عبد أن رأيْنا العبايس العرص جاء ا فلمَّ
ببعض، بعضها وربط املعاني، وترتيب الرسائل، إطالة خصائصها من التي طريقته، من
امُلرتادفات، وكثرة للسجع، التزاٍم غري من املتوازنة الِفَقر بها وأعني امُلزاوجة، إىل وامَليل
وواسوه عليه، فاعطفوا ِمنكم برجٍل الزمان نبا «وإن الكتَّاب: ينَصح كقوله األلفاظ، وخري
إخوانه ولقاء مكَسِبه عن الِكَرب أحَدكم أقَعَد وإن أمره، إليه ويثُوب حالُه، إليه يرجع حتى

معرفته.» وِقَدم تجربته، بفضل واستظهروا وشاِوُروه، وَعظِّموه فُزوروه
وقوله:

وَمرشبه، وَمطعمه ومركبه وملبسه، مجلسه هيئة يف — منكم الرجُل يُجاِوزنَّ «وال
من به هللا لكم فضَّ ما مع — فإنكم ه، حقِّ قْدَر — أمره فنون من ذلك وغري وخَدِمه، وبنائه
منكم تُحتََمل ال وحَفَظة التقصري، عىل خدمِتكم يف تحملون ال َخَدمة — َصنعتكم َرشِف
وقصصتُُه لكم، ذكرتُه ما كلِّ يف بالقْصد عفافكم عىل واستعينوا والتبذير؛ التضييع أفعال
الرقاب ن ويذالَّ الفقر، يُعِقبان فإنهما الرتَف، عاقبة وُسوء ف َ الرسَّ َمتاِلف واحذَروا عليكم،

عاقبة.» وأحَمَدها ًة، حجَّ وأصَدَقها ة، محجَّ أوضَحها التدبري مسالك من اسلكوا ثم …
صديقه وجاء العسكري، هالل أبو ذكر كما الفاريس بأصله ذلك يف تأثَّر وقد

الفني. النثر لواء رافع فكان العباسية الدولة يف ع امُلقفَّ بن هللا عبد أيًضا الفاريس
لرضب وتعرُِّضه إنتاجه، وكثرة ثقافته َسعة يف الكاتب الحميد عبد فاق ربما وهو
بأنه يمتاز كما والصداقة، والقضاء لطان كالسُّ االجتماعية، الشئون من لكثرٍي األعىل املثَل
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األخرى باللغات املكتوبة الكتُب عن العربية إىل الرتجمة يف مثٍل أحسَن بعَده ملن رَسم
الحميد، عبد صديقه من اإليجاز إىل أميََل أسلوبه يف كان وربما ودمنة، كليلة برتجمته
ِلَسعة وهو أحيانًا، الغموض إىل ذلك اه أدَّ وربما والبديع، السجع يف القصد إىل وأقرب
امَلنطقي التقسيم إىل ميًال أكثر وهو السائرة، واألمثال املأثورة بالِحَكم أقواله يمأل ثقافته
إىل مة ُمقسَّ ِفقرة وكل السلسلة، كِفقرات أجزاؤه مرتبطة واحد فاملوضوع التعبري؛ يف

وهكذا. مرتابطة، ُجَمل
وكليلة الصحابة ورسالة والكبري، الصغري األدب عىل القارئ نُحيل أن وحسبنا

ذكْرنا. ما ِصدق له ليظهر ودمنة،
سهل، ابن والَحَسن هارون، بن سهل أمثال الكتَّاب، من تالميذهما أثرها عىل وجرى

مْسَعدة. بن وعمرو
فقد عمًال؛ وطبََّقه علًما، الفني النثر قواعد فوضع الجاحظ، الناثرين إمام أتى حتى
ويف امَلعنى، مع وانسجامه اللفظ اختيار يف البالغة قواعد والتبيني البيان كتابه يف وضع

وألَّف. كتب فيما ذلك التزم ثم ذلك، ونحو الخطابة
فقد كالمية، وثقافة امُلختلفة، فروعها يف دينية ثقافة واسعة؛ ثقافًة ًفا ُمثقَّ كان
باملعارف ُمزوَّدين الِفكر، قادة كانوا العرص ذلك يف وامُلعتزلة امُلعتزلة، أساطني أحَد كان
النظر إليه يؤدي حسبما الُحرِّ التفكري لواء حاميل وكانوا والدين، الفلسفة يف الواسعة
من العربية إىل نُِقل ما قرأ إذ فلسفية، ثقافة مثقًفا وكان الدين. حدود يف واملنطق،
شيوِخه، عىل األدب قرأ إذ أدبية؛ ثقافة مثقًفا وكان امُلختلفة. فروعها يف اليونانية الفلسفة
أخرجه ثم وهضَمه، ذلك كل ومَزج إنسان، له يُحصِّ أن يمكن ما أقىص منه ل وحصَّ
عرصه يف موضوع كلَّ يمسَّ أن الكثرية بتآليِفِه وكاد بشخصيَّته، ممزوًجا تأليًفا للناس
عرًضا معروًضا ذلك، ونحو وشعوب، ونبات، وحيوان، واقتصاد، واجتماع سياسٍة من
كلها االتجاهات هذه يُمثِّل له كتاٍب وخري امُلريح. واالستطراد الحلوة، الفكاهة فيه أدبيٍّا

الكالم. أكثَر الحيوان عىل فيه الكالم ليس أجزاء، سبعة يف الحيوان» «كتاب
باملعاني فيه يُعنى موضوًعا لألدب جعل أنه يف العربي األدب عىل الكبري الفضل وله

ق. امُلتدفِّ الفضفاض الواسع أسلوبه ويف الواسعة، واملعلومات
الدقيق، للسجع التزام غري من امُلزاوجة إىل أقرب أدبية كتابًة كتب إذا وأسلوبه
كان شئَت إن مزاًحا، ُشِحن وإناءٌ ُظرًفا، ُحِيشَ وَظْرٌف علًما، ميلء وعاء «والكتاب كقوله:
وشَجتَْك نوادره، تك رسَّ شئَت وإن وائل، َسحبان من أبَلَغ كان شئت وإن باِقل، من أْعيَا
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األول يجمع بيشءٍ لك ومن أخرس، وناطٍق فاتك، وبناسٍك ُمْلٍه، بواعٍظ لك ومن َمواِعظه،
وبعُد والسمني؟ والغثَّ والوضيع، والرفيع والغائب، والشاهد والوافر، والناِقص واآلخر،
عن ويُرتِجم امَلوتى، عن ينطق ِحْجر، يف تُنَقل وروضة ُردن، يف يُحَمل بستانًا رأيُت فما
األرض، من آَمُن تهوى، بما إال ينطق وال بنَوِمك، إالَّ ينام ال بُمؤنٍِس لك ومن األحياء،

إلخ.» … الوديعة أرباب من للوديعة وأحفُظ ، الرسِّ صاحب من ِّ للرسِّ وأكتَُم
وأسلوبه، موضوعاته حيث من بليًغا أثًرا الكتاب من بعَده أتى فيمن الجاحظ أثَّر وقد
لعبد أو وخصومه، امُلتنبِّي بني الوساطة كتابه يف الُجرجاني العزيز لعبد قرأنا نحن فإذا
حيَّان ألبي ذلك بعد أو البالغة»، و«أرسار اإلعجاز» «دالئل كتابَيه يف الجرجاني القاهر
رأينا «امُلقابسات»، أو والصديق»، «الصداقة أو واملؤانسة»، «اإلمتاع كتابه يف التوحيدي

الثاني. بالجاحظ حيان أبو ب لُقِّ حتى جليٍّا واضًحا ذلك كل يف الجاحظ أثر
التزام من قليًال قليًال وتقِرتب امُلزاوجة، عن قليًال قليًال تبتِعد طبقة ذلك بعد وجاءت
«يتيمة كتابه مثل يف الثعالبي كتابات يف التحوُّل هذا ِمصداق ونرى الكامل، جع السَّ
ومن العميد، ابن رأسها عىل مدرسة يف غالبًا السجع نرى ل التحوُّ هذا تمَّ ا فلمَّ الدَّهر»؛
والحريري. الهمذاني، الزمان وبديع الخوارزمي، بكر وأبو الصابي، إسحاق أبو رجالها
«من كقولهم: البديع، أنواع من بكثرٍي قوه نمَّ بل امُلطَلق، بالسجع يكتفوا لم وهؤالء
وقاِسم األصالب، «قاصم وكقولهم: بضيائه.» النهار عنه نَزَعه َظلمائه، ثوب الليل ألبَسُه
حاَلَف «إذا وكقولهم: واليأس.» والرجاء والبأس، الرخاء بني «يرتدَّد وكقولهم: األسالب.»

أغار.» قد فأحَسبُه أعار وإذا خالف، قد فأحَسبُه
العتبي فعل كما مسجوًعا، كلَُّه الكتاب يؤلِّفون قد حتى وأكثروا ذلك يف وتفنَّنوا
اللون بهذا كلُّه األدب ن وتلوَّ خاقان، بن للفتح العقيان» «وقالئد «اليميني»؛ كتابه يف
ذلك وغري واإلخوانيَّات، الرسمية الُكتب يف ذلك واتُِّبع واالزدواج، ل الرتسُّ ونُِيسَ السجعي،

النادر. القليل يف إال
فقال: بالسجع وَلِعِه يف عباد بن الصاِحَب التوحيدي حيان أبو نقد وقد

ويضطِرب امللك، عروة بموقعها تنحلُّ سجعًة رأى لو أنه السجع ُحبُّ به يبلُغ «كان
عليه يخفُّ كان َلَما … صعبة وُكلفٍة ثقيل، ُغرم إىل أجِلها من ويحتاج الدولة، َحبل بها

ويستعملها.» بها يأتي بل يُخلِّيها، أن
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فقال: نقد، أشدَّ ونقَدُه وصف، أجمَل خلدون ابن الحال هذه وصف وقد
األسجاع كثرة من املنثور يف وموازينه الشعر، أساليب امُلتأخرون استعمل «وقد
باب من لتَه تأمَّ إذا املنثور هذا وصار األغراض، يَدي بني النسيب وتقديم التقفية، والتزام
الطريقة، هذه عىل الكتَّاب من املتأخرون واستمرَّ الوزن، يف إال يفرتًقا لم وفنِّه، الشعر
الفن هذا عىل كلِّه املنثور يف االستعمال وقَرصوا السلطانية، امُلخاطبات يف واستعملوها
املِرشق.» أهل وخصوًصا وتناَسوه امُلرَسل. وهجروا فيه، األساليب وسلَّطوا ارتَضوه، الذي

فيقول: األلسنة عىل الُعجمة وغَلبَة املعاني يف الكتَّاب بفقر ذلك ويُعلِّل
إعطاء عن لذلك وقصورهم ألسنتهم، عىل الُعجمة استيالء إال ذلك عىل حمَلهم «وما
البالغة، يف أمِده لبُعِد امُلرَسل الكالم عن فعجزوا الحال، مُلقتىض ُمطابقته يف ه حقَّ الكالم
عىل الكالم تطبيق من نقَصهم ما به قون يُلفِّ السجع بهذا َوَولعوا خطوبه، وانفساح
ا عمَّ ويَغُفلون البديعية، واأللقاب باألسجاع التزيني من الَقْدر بذلك ويَجربونه املقصود،

ذلك.» سوى
لِه، أوَّ إىل آِخرِه من يقرأ كِكتَاٍب األفانني من رضوٍب يف تفنَّنوا السجع جانب وإىل
جوابًا، كان ُمخالفة سُطوره ُعكست وإذا كتابًا، كان آِخره إىل أوَّله من ُقرئ إذا وكتاب
سطوِرِه أول كتاب أو منفصلة، دال أو ُمنفصلة كراء ُمنفِصل حرف فيه ليس وكتاب
أو ا، ذمٍّ كان آَخر وجٍه عىل ُفرسِّ وإذا مدًحا، كان وجٍه عىل ُفرسِّ إذا كتاب أو ميم، ُكلها

إلخ. … ُمهملة حروف كله أو ُمعجمة حروف كله كتاب

القصيص النثر (2-2)

حملْت أن اإلسالم يف املختلفة األُمم من كثرٍي ودخول اإلسالمية، الفتوح أثر من كان
هندية قصص املسلمني يَدي بني فكان قصصها، لإلسالم خضعت أو أسلمْت أمٍة كل
باللغة اإلسالمية اململكة يف تُقصُّ كانت هذه وكل ومرصية، ورومانية ويونانية وفارسية
فَرتَجم وجمعها، تدوينها فكرة الكتَّاب عند فبدأت اإلسالم؛ يف أهلها دخل أن بعد العربية

الهندية. عن املرتجمة الفارسية اللغة عن ودمنة كليلة املقفع ابن
بلسان يُحكى شعبي قصص شكل شكَلني: اتَّخذ الَقصص هذا إن القول ويُمكننا
يؤلَّف أو يُرتَجم أرستقراطي وقصص الشعبية، اللغة من قريبة عربية بلغٍة أو ة العامَّ

راقية. أدبية بلغٍة
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مائتي نحو األول عهدها يف وكانت وليلة، ليلة ألف الشعبي القصص من فكان
تكن ولم البحري السندباد وقصة الزمن؛ مع تنمو ظلَّت ثم ليلة، ألف عىل موزعة حكايٍة
اختار وليلة ليلة ألف نَسق عىل كتابًا ألَّف الجهشياري أن لنا وُروي ليلة. بألف ُملَحقًة
قصص وُوِجدت إلينا. يِصل لم وهو ه يُتمَّ أن قبل ومات األُمم، أسمار من أسماًرا فيه
وحكي «الفهرست»، كتابه يف النديم ابن أسماءها لنا حكي أكثُرها، ضاع كثرية أخرى
تتداولها التي َمر السَّ كتُب من عرصه يف كان أنه ٥٣٠ه سنة امُلتوىفَّ األصفهاني حمزة

كتابًا. سبعني من يقُرب ما األيدي
أخذ ثم املرتَجم، وِدمنة كليلة فكتاب األدب بلغِة املكتوب األرستقراطي القصص أما
العبايس العرص يف الرضب هذا أشهر ومن القصيص، األدبي بالتأليف يُعنَون األُدباء

الحريري. ومقامات الهمذاني الزمان بديع مقامات املقامات؛
الشأن ألنَّ بذلك يت ُسمِّ الناس، من الجماعة أو املجلس وهي مقامة، جمع واملقامات
حكاية مقامة وكل جماعة، لسماعها يجتمع واحٍد مجلس يف تَُقصُّ مقامٍة كل أنَّ فيها
ِصيغت التكدِّي، طريق عن املال من يشءٍ لَكْسب رجل يحتالها حيلٍة حول تدور قصرية
لقنص امُلحتال دور يُمثِّل واحًدا رجًال بطلها تجعل مؤلِّف مقاماِت وكل أدبي. أسلوٍب يف
يف الرسوجي زيد وأبو البديع، مقامات يف اإلسكندري الفتح أبو وهو مقامة، كل يف املال

الحريري. مقامات
يف الزمخرشي كمقامات الُكْدية غري يف بعُد مقامات ُوِضعت وإن األصل، يف هذا

ذلك. ونحو الوعظ،
روًحا أخفُّ وهو وامُلزاوجة، بالسجع تقيًُّدا وأقلُّ أسهُل مقاماته يف البديع وأسلوب
وأكثر شعًرا، وأجود لغوية، مادة أكثر الحريري وأسلوب دعابة. وأكثر نفًسا وألطُف

بطلها. احتيال يف تفنُّنًا وأكثر البديع، وأنواع للسجع التزاًما
والحوار، والتشخيص التصميم حيث من الرواية أصول بمقياس ِقسناه إذا وكالهما
نظْرنا إذا ولكن رفيعة، منزلًة القصيص الفنِّ يف يبلُغ لم املوضوع وَرشف الحياة ونقد
— شك غري من — كان اللفظية واملهارة الفنية وأساليبه اللغوية مادته حيث من إليه

اإلعجاب. موضع
نفس يف أُلَِّفت والتي — املعري العالء أبو ألََّفها التي الغفران رسالة كانت وربما
باب يف وأدخَل الخيال باب يف أمعَن — تقريبًا الحريري مقامات فيه أُلِّفت الذي الوقت
يف ه تستحقُّ ا عمَّ أبعَدها ا ممَّ واللُّغوي األدبي باالستطراد مليئًة كذلك كانت وإن القصة،
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اإللهية بالكوميديا اسُمها يُقَرن ما وكثريًا اإللهية»؛ «الكوميديا من نوع وهي الرواية، باب
غفر ومن والزنادقة، للشعراء العالء أبو فيها عرض وقد منه. أسبُق العالء وأبو لدانتي،
وامُلعتقدات الدينية لآلراء عرض كما النار، أو الجنة يف ومكانهم يغِفر، لم ومن لهم هللا

ساخر. ملفوف أسلوٍب يف الشائعة
الفن فيها َمحبوكة، فلسفية قصة ا، حقٍّ ُممتعة قصة هنا نذُكر أن الواجب من ولعلَّ
طفيل ابن هو ومؤلِّفها يقظان» بن «حي قصة وهي سبًكا، وأمتَُن إتقانًا أكثر القصيص
تحت الهند ُجُزر من جزيرٍة يف ُولِد «حي» القصة وبطل ٥٨١م، سنة امُلتوىفَّ األندليس
فأرضعتُْه آدم بني من أحًدا بها يرى ال وحيًدا الجزيرة هذه يف نشأ وقد االستواء، خطِّ
واستطاع امليش وتعلَّم واالستئالف، االستدعاء يف صوتَها يُحاكي الظباء نشأة ونشأ ظبية،
وتجاربه ينمو عقلُه زال وما غذاءه؛ ل يُحصِّ أن ل والتأمُّ والتفكري والتجربة بامُلالحظة
ثم كبريًا، قدًرا الطبيعة من حوَله فيما املعارف من ل حصَّ حتى ينضج له وتأمُّ تكثُر،
قارن وملَّا الداخلية. واملالحظة الخارجية امُلالَحظة بني فجمع نفسه يف التفكري من أكثر
أعزل، وهو وُمسلَّحة عار، وهو مستورًة وجَدها حولها التي الحيوانات وبني نفسه بني
به يتغلَّب سالًحا الطبيعية األدوات من واتَّخذ جسمه، فسرت نقَصه يسُرت بعقله فأخذ
يُفكِّر أخذ الظبية ه أُمُّ ماتت ا فلمَّ املعنوية. األمور يف تفكريه زاد نما وكلَّما الحيوان، عىل
مصدر القلب أنَّ إىل بتفكريه واهتدى موتها، رسَّ ليعِرف جسمها ح ويُرشِّ لها عَرض فيما
النبات وبني املختلفة الحيوانات يف األعضاء بني وقارن الحيواني, الروح وفيه الحياة
األجسام وأنَّ وحدة، تؤلِّف الحقيقة يف األشياء جميع أنَّ إىل ل بالتأمُّ واهتدى والحيوان،
بذلك واهتدى الجسمية، وراء يشءٍ ومن الجسمية من ُمركَّبة هي إنما وأحياء جماداٍت من
وأخريًا حوله. يحُدث ما جميع عىل وطبََّقه السببيَّة بقانون وآَمن الرُّوحاني، العاَلم إىل
االستغراق من التصوُّف أنواع أرقى إىل وصل حتى يرقى زال وما بتفكريه، هللا إىل اهتدى

الحق. غري الوجود يف يشء ال وأن هللا يف والفناء
طلبًا الجزيرة هذه إىل رحَل «آسال» اسُمه صالح رجل الجزيرة إىل وصل وأخريًا
أخذ ُمتديِّنًا آسال وكان الكالم، وعلَّمه يقظان بن بحي فتعرَّف هللا، عبادة يف للُعزلة
كلٌّ فعرض األنبياء، عن سَلٍف عن خلًفا ِعلمهم وا تلقَّ الذين الدين رجال عن تعاليمه
املحض، التفكري بطريق إليه وصل ما «حي» عرض اآلخر، عىل تعاليَمه وآسال حي من
واحد، تعاليمهما يف األساس أن فوجدا األنبياء، طريق عن إليه وصَل ما آسال وعرض
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فممزوجة األنبياء تعاليم أما الفالسفة، تُناسب مبادئه كل فيلسوف «حيٍّا» أنَّ األمر غاية
والشعب. ة العامَّ لتُناِسب بها أتى بأشياء

واعتقاداتهم األخرى الجزر يف الناس معيشة آسال له حكى ملَّا حيٌّ عِجب وقد
الديانات من ليقترصوا الناس يِعَظ أن وأراد الفلسفة، عنها تَرىض ال بأشياء املشوبة
مع ورجع وُمعتقداتهم، الناس فرتك فِشل ولكنه ووعظ، فرحل الفلسفية، املبادئ عىل

مات. أن إىل ويتفلسف ويتصوَّف ويرتاض ُل يتأمَّ جزيرته إىل آسال صاحبه
كل يف دقيقة نظراٌت وفيها الفكرة، عميقة األسلوب ظريفة لذيذة فلسفية والقصة

له. يعِرض ما
كروزو، روبنسن رواية يف فو11 دي دانيال اإلنجليزي الروائي القصة بهذه تأثَّر وقد
جزيرة يف عاًما وعرشين ثمانية مدَّة يعيش أن واستطاع وحيًدا، عاش رجًال وصوَّر
إىل يهتدي ثم والصناعية العملية األمور من كثريًا يكشف أن إىل بعقله ل وتوصَّ خالية،

هللا.
رُجل وروبنسن الفلسفية بعينه الحياة إىل ينُظر فيلسوف «حيٍّا» أنَّ بينهما والفرق
وترصيفه هللا إىل أخريًا اهتدى وإِن وترصيفها، الحياة شئون يف عقله يستخِدم عميلٌّ

للكون.

التاريخ (3-2)

— أسلفنا كما — األموي العهد آخر يف واملغازي السرية بتاريخ املسلمون ُعنَي أن وبعد
بن أحمد جعفر أبو بذلك ُعنَي من أشهر من وكان الفتوح، تاريخ تدوين إىل اتجهوا
اإلسالمية الفتوح أخبار فيه ذكر البلدان، فتوح كتابه فألَّف (٢٧٩ه)، البالذري يحيى
مع بلًدا، وبلًدا بل قطًرا ُقطًرا وأخباره الفتح فيه يذكر آخره؛ إىل اإلسالمي الفتح أول من
اجتماعية ملعلوماٍت الفتوح يف كتابته أثناء يعِرض هو ثم القول، ورصانة التعبري ُحسن
الهند إىل رحَل (٢٧٨ه)، اليعقوبي واضح ابن اإلسالميني املؤرخني أقدم ومن ومالية.
ظهور إىل آدم من القديم التاريخ يف األول ُمجلَّدين: يف كتابًا وألَّف املغرب، وبالد ومرص
والفرس والرومان واليونان والهنود والرسيان اإلرسائيليني أخبار فيه ويدخل اإلسالم،
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وُخرافاتها، بأساطريها التاريخية عرصه معارف فيه ن يدوِّ الجاهلية؛ يف والعرب والنوبة
وكان الخلفاء. حسب مرتَّبًا ٢٠٩ه سنة هللا عىل امُلعتمد زمن إىل اإلسالم تاريخ يف والثاني
لبعض الهادئ والنقد عليهم، العطف من الشيعي باللون تاريخه ن فلوَّ شيعيٍّا اليعقوبي

العباسيني. أعمال
التاريخ يف كتاٍب أعظم فألَّف ٣١٠ه) سنة (املتوىفَّ الطربي جرير ابن جاء ثم
القديمة، األمم يف وامللوك األنبياء بتاريخ وبدأه وامللوك»، الرسل «تاريخ واسمه اإلسالمي
إىل وهكذا الراشدين، والخلفاء النبوية السرية ثم الساسانيني، عهد يف الُفرس تاريخ ثم
حدث فما السنني، ترتيب حسب عىل للُمسلمني تاريخه بدء من جرى وقد ٣٠٢ه. سنة

وهكذا. الثانية، ثم الهجرية األوىل السنة يف األحداث من
األخبار، رواة من سماعه وعىل الكتب، من قبَله أُلِّف ما عىل فيه الطربي اعتمد وقد
طربستان، من فهو شيوخها؛ عن واألخذ األقطار إىل الكثرية رحالته ذلك عىل وساعده
يلتقي ذلك كل ويف العراق، إىل عاد ثم فالشام، مرص إىل شَخص ثم بغداد، إىل ورحل

والتاريخ. والفقه والحديث التفسري يف عنهم ويأخذ العلماء
عن فالن عن بالسنَد التاريخية الحادثة يروي فهو امُلحدِّثني، مسلك التاريخ يف وسلك
املؤرِّخني، عمدة ُعدَّ ولذلك بأسانيدها، ها قصَّ روايات جملة الحادثة يف ُرويت وإذا فالن،

املفرسين. ة عدَّ التفسري يف كتابه ُعدَّ كما
بأسلوٍب يروي ما يروي فهو أدبية، كبرية قيمة ذو التاريخية قيمِتِه جانب إىل وهو
خطٍب من أُِثر وما الشعر، ومأثور القول مأثور يروي قصته خالل ويف ضخم، جزل
التاريخ يف ألف من وكل كبرية. أدبية ذخريًة يُعدُّ ا ممَّ ذلك ونحو ومساجالت، وحوار

عليه. عالًة كان بعده اإلسالمي
يقتِرص فلم آخر، منهًجا تأليفه يف فنهج ٣٤٦ه) سنة (امُلتوىفَّ املسعودي وجاء
الطربي، فعل كما السنني حسب األحداث ذكر عىل وال البالذري، فعل كما الفتوح عىل
وهي خاصة ناحيٍة من معارفه ع وسَّ بل وامللوك، األنبياء لتاريخ ِعنايته كل ه وجَّ وال
واستفاد والسياسية، االجتماعية وحالتها وعوائدها وأديانها وجغرافيتها الشعوب ناحية
قصد ثم «ملتان»، إىل وسار الهند إىل رحل فقد البعيدة، العديدة رحالته من كلِِّه ذلك يف
ومنها مدغشقر، إىل الهندي البحر يف وطاف الصني، إىل البحر رِكب هناك ومن «سيالن»،
استقرَّ ثم وفلسطني، الشام إىل ثم وجرجان، أذربيجان إىل أخرى رحلًة ورحل عمان، إىل

بها. وتُويفِّ الفسطاط ونزل بمرص
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إلينا وصل ما وأهمُّ لُها. أقَّ إال — األسف مع — إلينا يصل لم كثرية كتبًا ألف وقد
األمة تاريخ ثم وعاداتهم، وأديانهم أيًضا القديمة األمم فيه ذَكر الذهب»، «ُمُروج كتاب
ففيها إليها، أْرشنا التي الكثرية وتجاِربه الواسعة ثقافته كتَب فيما ويتجىلَّ اإلسالمية.

غريه. يف نجدها ال النواحي هذه من كثرية وفوائد وسياسية اجتماعية نظرات
كتاب هو خاصة، مسحة له التاريخ يف آَخر مؤلٍَّف عىل نِقف أن وجب وربما
ِظلِّ يف كان فقد (٤٢١ه)؛ مسكويه ابن املشهور هو كما أو مَلسكويه، األمم» «تجارب
الكتاب هذا ألَّف وقد وأسلم. مجوسيٍّا وكان فلسفية، ثقافة مثقًفا وكان البويهية، الدولة
أهمها بتخريُّ ُعنَي وإنما غريه، جمع كما الحوادث يجمع لم بأنه ويمتاز األُمم، تاريخ يف
يتأثر ديٍن عاِلَم الطربي كان فإن منها. العربة َموِضع عىل والوقوف عليها والتعليق
فيلسوف فمسكويه أَْخباريٍّا، جغرافيٍّا الة رحَّ املسعودي وكان الدينية، بثقافته تاريخه
يُعنى كله، بذلك التاريخية كتابته وتتأثَّر الواقعية، السياسة يف مكانته يحتلُّ أخالقي
املؤامرات تُدبَّر كيف ويعِرف منهم، والذمِّ املدح وَموِضع األشخاص أخالق عىل بالحكم
بمنطق يؤمن وإنما والواليات، والشعوذات والتنجيم باألحالم يؤمن وال والدسائس،
يف وأسلوبه التاريخ. كتابة يف َمنزِعه عىل األمم» «تجارب كتابه اسم دلَّ وربما الواقع،

األديب. ال العاِلم أسلوب التاريخ كتابة
باليميني، املعروف كالتاريخ األدبية الصبغة عليها غلبت التاريخ يف كتب وهناك
سجًعا، كلَّه وضَعُه وقد ُسبُْكتُِكني، بن محمود سرية يف العتبي النرص أبو ألَّفه الذي
فتح فيه وصف القديس»، الفتح يف القديس «الفتح كتابه يف األصفهاني الدين عماد وتاله

امَلقِدس. لبيِت الدين صالح
ترجمة إىل ببلد، خاص تاريٍخ إىل عام تاريٍخ من العرب عند التاريخ كتب وتنوَّعت
أطباء، أو فالسفة أو دينية فرقة أو مذهب علماء تاريخ إىل بلد، علماء تاريخ إىل رجال،
عىل يؤَخذ كان وإن أخرى، ٍة أمَّ عند والوفرة الكثرة يف نظريه قلَّ ا ممَّ ذلك غري إىل
النقد وقلَّة املؤرَّخة، لألمم االجتماعية الحاالت رشح يف ع التوسُّ وعَدم العناية، عَدم أكثره
عليه يؤَخذ كما النادر، القليل يف إال الثاني الوايف التحليل وقلَّة والروايات، للمصادر
الحوادث وربط الشامل، الكيلِّ النظر يف والتقصري الحادثة، يف الجزئي النظر عند اإلجادة

ببعض. بعضها
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الفلسفة (4-2)

انتقلت قد اليونانية الفلسفة كانت سلطانها وبسطت العباسية الدولة جاءت عندما
كان العراقي الطبيب الرَّْسَعني12 فرسجيس الرسيانية؛ باللغة العراق إىل اليونان من
والطبية والتصوفية واألخالقية اإللهية اليونانية الكتب من كثريًا الرسيانية إىل ترجم قد
الرهاوي يعقوب بعده وجاء اإلسكندرية، مدرسة بنتاج وافر علٍم عىل وكان والطبيعية،
بمنطق واستعانوا مسيحية، صبغًة اليونانية الفلسفة وصبغوا النقل، يف فاستمروا وغريه،
هذه نقل وشجعوا العباسيون الخلفاء فجاء الدينية؛ املجادالت عىل ترجموه الذي أرسطو
هم كانوا األمر أول يف النقل بهذا بدءوا والذين العربية، إىل الرسيانية اللغة من الفلسفة
واملنطق، والطب الطبيعة يف كتُب املنصور جعفر أبي عهد يف فنُِقل أنفسهم، الرسيان
إسحاق بن حنني املرتجمني أشهر وكان الفلسفة. فروع سائر يف الرتجمة تتابَعت ثم
الحسن، بن ُحبَيْش أخته وابن حنني بن إسحاق ابنه منها كان التي ومدرسته (٢٦٠ه)،
فأكملوا وغريهما، املنطقي عدي بن ويحيى يونس، بن متَّى الرابع القرن يف بعدهم وجاء

السابقون. بدأ ما
الخلط، من يشءٌ العرب إىل نقلها عند يدخلُها اليونانية الفلسفة أن طبيعيٍّا وكان
الخلط هذا أثَّر وقد وهكذا. ألفالطني هو ما وألفالطون له، ليس ما أرسطو إىل فيُنسب
إىل الرتجمة هذه بعد املسلمون وبدأ اليونانية، للمذاهب املسلمني فهم يف األثر بعض
ويخلعون اإلسالم، تعاليم وبني بينها قون ويوفِّ مونها، ويتفهَّ الفلسفة يدرسون العربية

قبل. من النصارى فعل كما امُلسلمني ُصَور بعض اليونان فالسفة بعض عىل
«دور ثم الكالم»، علم «دور دوَرين: يف امُلسلمني يف اليونانية الفلسفة أثر ومرَّ

فة». الرصِّ الفلسفة
واملنطق، الفلسفة من أساس عىل الدين يُقيمون املسلمون أخذ الكالم علم دور ففي
املعتزلة، األمر أول الحركة بهذه وقام األخرى، الديانات أرباب من غريهم ون ويحاجُّ
والنظَّام ف العالَّ الهذيل أبا وخصوًصا اليونانية، الفلسفة شملت حتى ثقافتهم عوا فوسَّ
واإلنسان، هللا بني والعالقة والطبيعيات اإللهيَّات من كثريًا بحوثهم يف ويثريون والجاحظ،
واالختيار الجرب يف فبحثوا الدين، أساس عىل ذلك كل والطبيعة. اإلنسان بني والعالقة

العني. رأس إىل نسبة 12
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أفعاله، خلق عىل اإلنسان قدرة ويف وعلَّته، الرش يف وبحثوا هللا، وِعلم العباد وأفعال
يف البحث دائرة ع فوسَّ الجاحظ وجاء ذلك. ونحو املعرفة عىل وَمقدرته العقل وسلطة
من غريهم أخذ املعتزلة وعن وعظمته. هللا ُقدرة دالئل من أنها عىل والحيوان الطبيعة

األشعري. الحسن أبو فعل كما معتقداتهم بعض يف خالفوهم وإن منهَجهم امُلتكلمني
والتعليق ورشحها وفهمها اليونانية بالفلسفة تُعنى الرصفة الفلسفة دور جاء ثم
النمط هذا عىل امُلشتغلني أول من وكان خفيًفا. لونًا اإلسالم بلون وتُلوِّنها عليها
من األصل عربيَّ وكان والفلسفة، الكالم بني االنتقال مرحلة وكان الِكنِْدي، يعقوب أبو
إىل منها ويُرتجم اليونانية يعرف كان أنه عنه َرَووا وقد العرب». «فيلسوف ي فُسمِّ ِكندة
الفيثاغورية دراسة يف ر وتبحَّ والطبيعيَّات، الرياضيات دراسة يف وأمعن بنفسه، العربية
نُقلت كما أرسطو بكتب تأثر كما مذهبه، يف بهما وتأثر الحديثة واألفالطونية الحديثة
بحث فيها أفاض وقد بعضها، إلينا وَصل كثرية كتبًا ذلك يف وألَّف هو، أصلَحها وكما له

املعرفة. ونظرية العقل
وحياته رأيًا، وأنضج اطالًعا، وأوسع تفكريًا، أعمق فكان الفارابي، بعده جاء ثم
وقد ل. والتأمُّ للنظر وانقطاٍع الدنيا، عن صدوٍف من الفالسفة حياة عىل انطباًقا أكثر
األول، امُلعلم هو أرسطو كان إذ الثاني»؛ «املعلم املسلمون اه وسمَّ إمامه، أرسطو اتخذ
كتبًا ألَّف وقد امُلسلمني، فالسفة أذهان إىل وتقريبها أرسطو بفلسفة ُعني الذي فهو
العلوي، العالم ويف فيل، السُّ العاَلم ويف هللا، يف فيها بحَث اإللهيَّات، ويف املنطق يف كثريًة

السياسية. ويف األخالق، ويف العقل ويف اإلنسانية، النفس ويف
فالسفة أكثر وهو سينا، ابن املشهور للفيلسوف أستاذًا الفارابي كتب كانت وقد
الصغرية، وامُلخترصات الكبرية، املوسوعات ويكتُب ورشحها، الفلسفة يف تأليًفا امُلسلمني
بعضها ويف أفالطون أسلوب عىل والشعر الخيال حالوة بعضها ويف واملوجزة، وامُلطنَبة
بالحكمة اليونانية الفلسفة يمزج وهو أرسطو، نَمط عىل والواقعية والغموض الُعمق
فقلَّ كلية، وأحيانًا جزئية، أحيانًا نظراته إليها ه يُوجِّ كوحدٍة العالم إىل وينظر امَلرشقية،
أرسطو. ذلك يف ُمقلًِّدا تآليفه، من تأليٍف يف بالبحث له يتعرض لم العاَلم يف شيئًا تجد أن
وضعوا الصفاء» «إخوان وا تَسمَّ جماعة الهجري الرابع القرن يف البرصة يف وتألَّفت
بالتشيُّع، وُملوَّنة بالدِّين، ممزوجة عرصهم يف الفلسفة من ُعرف ما تشمل فلسفية رسائل
ومن واإللهيَّات. والطبيعيات واملنطق الرياضيات يف رسالة وخمسني إحدى من ن وتتكوَّ
زمنهم يف القائم النظام عىل وسخطهم السياسية آراءهم كتابتهم يف ينفثُون آلخر حنٍي
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ولعل محلَّه، منه خرٍي آَخَر وحلول النظام، هذا قلب يف واألمل اضطهادهم، من والخوف
يف وهم عدًال. األرض يمأل معصوم إماٍم من الشيعية الدولة نظام هو يأُملونه كانوا الذي
من الدين وُدعاة والفالسفة لألنبياء ُمعظِّمون األخرى، يانات الدِّ مع متسامحون رسائلهم

ِملَّة. كل
نوا يُضمِّ أن استطاعوا ففيها واإلنسان، الحيوان رسالة الرسائل هذه أقوم ومن

الرمزية. طريقتهم عىل الذًعا نقًدا االجتماعية للحياة انتقادهم
باجه ابن فنبغ امَلرشق، بأسلوب ُمتأثِّرة املغرب يف اإلسالمية الفلسفة أينَعِت وكذلك
بفلسفة كَلًفا الفالسفة أكثر وكان القرطبي. رشد ابن الكبري الفيلسوف ثم الطفيل، وابن

األذهان. إىل وقرَّبها رشَحها لها، وإخالًصا أرسطو
كتابه يف عليها الحرب فأعلَن بسالحها، هاجمها ثم بالفلسفة فتسلَّح الغزايل وجاء
إىل الدعوة ذلك وراء من ويقصد أدلَّتها، وقصور مذاهبها إفساد يُريد الفالسفة» «تهاُفت
دعوته يف نجح ولقد العقل. محلَّ والذوق والقلب الفلسفة، محلَّ والتصوف الدين إحالل
وأسلوٍب فائقة، خطابية قوٍة من له كان بما امُلسلمني من الُعظمى الجمهرة عند هذه
«تهاُفت عليه الردِّ يف تأليفه يف رشد ابن أمثال عليه الفالسفة ردود رغم قوي، واضح

التهاُفت».
ل فأوَّ الوسطى، العصور يف األوربيني يف كبري أثٌر والغزايل ُرشد وابن سينا البن وكان
بواسطة أو مبارشًة إما عليهم، وتعلَّموا العرب، فالسفة من نَهلوا بالفلسفة اشتغلوا ما
دفاع من املسيحيون واستفاد وتالميذه. رشد ابن عىل األندلس يف تعلَّموا الذين اليهود
هللا ِعلم وشمول العَدم، من الخلق إثبات يف أقواله من كثريًا واقتبسوا الدين، عن الغزايل

ذلك. ونحو املمات بعد والبعث للجزئيات،
فالسفة منه يَستقي الذي املنبع هي العربية وُكتبها اإلسالمية، الفلسفة وظلَّت

اليونانية. الفلسفة ُكتب من األصلية املنابع عىل يَدهم وضعوا أن إىل الغرب،

اليوناني األدب وخاصة استعرضناها، التي اآلداب بني العربي األدب منزلة فما وبعد،
الضعف؟ جوانب وما فيه، القوة جوانب ما الوسطى؟ القرون يف أوروبا وآداب والروماني
درجة عىل يِقف أدب كل درجاٍت ذي واحد ُسلٍَّم عىل يِقف األخرى اآلداب مع هو َهْل
خاص؟ ُسلَّم عىل منها العربي األدب يِقف مختلفة، ساللم هناك أو منخفضة، أو مرتفعة
هذه تختلف وإنما ثابتة، عنارص من ُمتكوِّن العصور كل ويف األمم جميع يف األدب هل
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تُخالف عنارص العربي األدب ويف تختلف، العنارص أن أو وانحطاًطا، ُرقيٍّا فقط العنارص
والعكس؟ الغربي األدب

يحاول الذي الكتاب هذا مثل يف وخاصة عنها، اإلجابة ا جدٍّ العسري من أسئلة هذه
أدب. لكل عامة صورًة يقدِّم أن

جزيرة يف العربية األمة هي واحدة أمٍة أدب كان الجاهلية يف العربي األدب أن شكَّ ال
هذه كانت وإذا واالجتماعية. الطبيعية البيئة بهذه األغلب األعمِّ يف ُمتأثًرا فكان العرب،
طبيعيٍّا كان — والرومانية اليونانية كالبيئة — األخرى البيئات تُخالف العربية البيئة
وتاريخها القبائل وعادات واألطالل الدَِّمن وبكاء فالجمل البيئة، ِبَوحي عنها يختلف أن

الوضع. هذا عىل األخرى اآلداب له تخضع لم تأثريًا العربية اللغة يف أثَّر ذلك ونحو
كالحب العصور، كل يف ًة عامَّ اآلداب فيها اشرتكت إنسانية عنارص أدٍب كل يف
ووجود أحيانًا، وِضَعٍة أحيانًا، رفعٍة من فيها وما الناس وأخالق غزل، من يستتبع وما
لإلنسان ُمالِزم هذا كلُّ ذلك. ونحو عادلون ُكَرماء أخيار وبجانبهم اسني، دسَّ طامعني
الَعْرض. طُرق يف بينها والخالف املختلفة، اآلداب عالجتُْه هذا وكل إنسان، هو حيث من
ة امُلشتقَّ التشبيهات كأنواع الخاصة، البيئة نتيجة هي ة خاصَّ أشياء ذلك وبجانب
الحرضية، أو البحرية البيئة من ة امُلشتقَّ تلك تُخالف فإنها البدوية، الصحراوية البيئة من
نوع يف ليس — إذن — األدبية األمة َمقدرة ومقياس ذلك. ونحو الدينية، األساطري ونوع
الجاهلية العربية َة األمَّ أن والحقُّ أدبهم. يف لبيئتهم استخدامهم بِمقدار ولكن عرضوا، ما
إالَّ كبرية وال صغريًة ترتُك فلم اإلعجاب، إىل يدعو استخداًما أدبها يف بيئتها استخدمت
تِقف أن يصحُّ ما اللَّسن وقوَّة القول فصاحة من الطبيعة عليها وأفاضت عنايتها، أْوَلتْها

ُمباهية. األُخرى األَُمم أمام به
العربي، اللسان إىل فيه الداخلني ألسنة وتحوَّلت فتوُحه، وامتدَّت اإلسالم جاء ا فلمَّ
واحدة، أمٍة أدب ال أَُمٍم أدَب العربي األدب أصبح األدبي، النتاج يف يُساِهمون وأخذوا
والشامي والهندي الفاريسُّ إنتاجه يف يشارك أصبح واحدة؛ بيئة ال مختلفة بيئاٍت وأدب
األخِيلة يف خصائصه من شيئًا األدب يف يُدخل عنرص كل وأصبح واملغربي، واملرصي
الجاهيل القالب تفاعًال: عامالن هناك وكان الفنية، والصياغة العقلية ويف والتشبيهات
لألمم التي واملوضوعات واألخيلة والصياغة والعقلية — وموضوعاته بأساليبه — القديم
هذا مظاهر من وكان واألحرار، امُلحافظني كتناُزع تنازعا العامالن وهذان املفتوحة.
النتيجة كانت ثم العلماء، من الجديد وأنصار القديم وأنصار الشعوبية، حركة النزاع
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واملوضوعات، بالقوالب القديم وفاز دعاويه، بعض عن كلٌّ ينزل أن أعني امُلصالحة،
الشعر يف القديم ُدعاة حظُّ كان وربما املوضوعات، وبعض الصياغة ببعض الجديد وفاز

أوفر. النثر يف الجديد ُدعاة وحظُّ أكثر،
ومالمح خاص طابع العوامل هذه من امُلتكوِّن العربي لألدب كان الُجملة وعىل

ُمميزة.
بجهٍد إال العربي األدب ق يتذوَّ ال قد والروماني اليوناني األدب ق يتذوَّ الذي فالذَّوق
ِعمارتها نوع يف األمة كذوق األدبنَي يف يقَدح ال هذا ولكن والعكس، ممارسة، وُطول
ذلك يكون وقد األخرى األمة ذَوق يُخالف لقد وأِرشبتها. أطعمتها ونوع أبنِيَتها، وهندسة
اختالفهما مع — مًعا الذَّْوقان يكون وقد واالجتماعية، الطبيعية البيئة نتيجَة االختالف
األدبني أحد ِق بتذوُّ متأثًرا يكون ال هذا يف ُمحايد َحَكٍم وجود العسري ومن راِقينَي، —
والرُّوماني اليوناني األدبني أن وجْدنا قاَربْنا نحن فإْن ترِبيتِِه؛ أو طبيعته أو نشأته بُحكم
يف الحياة نقد يف تفنُّنًا وأكثَر تنوًُّعا وأكثَر موضوًعا أوفَر كانت ربما عنهما تفرَّع وما
ع وسَّ التمثيل وأدب خيالهم، ع وسَّ املالِحم أدُب والعامة. منها ة الخاصَّ امُلختلفة أشكالها
األفراد ولحياة العامة وللحياة والزُّعماء، وللقادة للحكومات ة العامَّ السياسة يف نقَدهم
أمثلة. بعض منه ُوجد وإْن وكثرة، وفرٍة يف االتجاه هذا يتَِّجه لم العربي واألدب الشعبية،
يناه سمَّ الذي األدب ناحية ها أهمِّ من النواحي، بعض يف ا تامٍّ غنًى فغنيٌّ العربي األدب أما
ومديح، ورثاء وهجاء وغزل وحماسٍة فخٍر من مشاعره األديب وصف أعني غنائيٍّا، أدبًا
ومن َشهواني، حبٍّ إىل ُعذري حبٍّ من ونوََّعه فيه، العربي األدب برع فقد الُحب؛ ًة وخاصَّ
فهذه املعنوي، للجمال وصٍف إىل الحيسِّ للجمال وصٍف ومن فلسفي، حبٍّ إىل مادي حبٍّ
درجٍة إىل فيها األديب عواطف واهتزَّت كبريًا، تفوًُّقا العربي األدب فيها ق تفوَّ قد النواحي
وروٍح قوٍة مع يستوفيها كاد حتى الصَور عرض يف التفنُّن له شاء ما وتفنَّن كبرية،
الوسطى القرون يف األوروبي األدب يف ظهر ملَّا األدب من النوع هذا إنَّ حتى وحرارة؛
عنه، أخذ وكيف العربي، األدب يف مصدره عن يبحثون األوربيني النقاد من كثريٌ اتَّجه
كان وكذلك العربي، األدب هو األدب من النوع هذا منبع بأنَّ منهم شعوًرا أخذَه؛ ومن
لها أنَّ كثريون رأى فقد Romantic الرومانتي األدب حركة أوروبا يف ظهرت ملَّا الشأن

وثيقة. عالقة العربي بالشعر
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وحذَقُهما والعربي اليوناني األدبنَي قرأ من حتى أسلوبه يف َغنيٌّ العربي األدب ثم
البساطة، بجمال يتحىلَّ ما فيه الجمال، ع ُمتنوِّ فهو ذلك، يف العربي األدب بِغنى أقرَّ
يجد فهو باألسلوب، القدير املرتِجم يتعثَّر أن قلَّ ولذلك امُلركَّب، بالجمال يتزيَّن ما وفيه
الحديثة، باأللفاظ يكون ما أكثر يتعثَّر وإنما ُمتنوًِّعا، رحبًا ِمطواًعا العربيَّ األسلوَب

عليهما. القائمني َعيب هو وإنما واألدب اللغة َعيَب ذلك وليس الجديدة، واملصطلحات
الِغنى هذا وسبب النواحي، بعض يف فقريٌ النواحي بعض يف َغنيٌّ العربي فاألدب
منذ بيئتهم من ونبع نفوَسهم وافق الذي املوضوع هو كان فيه َغنُوا الذي املوضوع أنَّ
األُدباء؛ نوابغ وتتابُع الحضارة وتقدُّم الزمان بتقدُّم العربية األمة فيه فتقدَّمت جاهليَّتِهم،
صدَرهم عوا يُوسِّ لم العباسيَّة حضارتهم أيام يف أنهم فيه افتقروا فيما الفقر هذا وسبب
منه يصلُح ما ويهضموا منه، ويقتبسوا ويتذوَّقوه فيُرتجموه والروماني اليوناني لألدب
فقد والفلسفة؛ العلوم يف ذلك فعلوا كما شخصيتهم عليه ويُسبغوا ويُحاكوه، لذوِقهم
األدب يف ذلك يفعلوا ولم منها، واستفادوا لُغتهم إىل ونقلوها صدرهم لها أفسحوا
البيئة تُخالف بيئاٍت وليد والروماني اليوناني األدب أنَّ أهمها: ِمن رشُحها، يُطول ألسباٍب
بني ُمشرتك قَدر ألنها والفلسفة العلوم استُسيغت وإنما ق، يُتذوَّ لم نُقل فلو العربية،
والروماني اليوناني األدب فشأن الذوق، يتجاوب ا ممَّ بأرسع تتفاَهم والعقول العقول،
ِمران، ُطول بعد إالَّ تُستساغ ال الرشقية، لألذن الغربية امُلوسيقى كشأن العربي للذوق
الرتجمة عرص يف العبء بهذا لها يقوم ِلَمن العربية األمة ق توفَّ ولم انتقال، ومراحل
باألساطري مملوءًا رأوه العرص ذلك يف والروماني اليوناني لألدب القارئون ثم والنقل.
التي وباألخِيلِة الُخرافية باآللهة مملوءة األساطري وهذه تقدَّم، فيما بعضها عرْضنا التي
اليوناني األدب من االستفادة فكانت نضج، إذا العقل يرتضيها ال ظاهرها عىل أُخذت إذا
والروماني، اليوناني األدب من االنتخاب بمهمة يقومون اللساننَي يف مَهَرٍة إىل تحتاج
ثُم ذلك، ونحو االجتماعية، للحياة النقدية الروايات يف فسيح مجال ذلك يف وأمامهم
هذا يُوَجد لم ولكن الوسائل، بشتَّى العربي الذَّوق إىل األدبية النماذج بعض تقريب
كثرية، أجنبية روافد فيه تَُصبَّ لم بَمجراه محتفًظا العربي األدب فظلَّ أيًضا، الصنف
حركة أتْت أن إىل العقليات، مجرى يف تصبُّ كانت التي والفلسفية العامية الروافد كتلك

هللا. شاء إن الكتاب هذا من آَخر موضع ولها الحديثة، النهضة يف الرتجمة
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الفاريساإلسالمي األدب

الوسطى العصور يف

املسلمة، الفارسية األمة أدب هو الحديث، الفاريس األدب أو اإلسالمي، الفاريس األدب
هذا؛ عرصنا إىل التاريخ ُمسلسَل نى، السُّ ُمتَِّصل واستمرَّ الهجري، الثالث القرن يف نشأ

سنة. ألف ُزهاء فعُمُره
وادي من إيران نَْجد وهو اإلسالمية، العصور يف الفارسية األمة موطن وموطنه
الجنوب، يف الهند وبحر البرصة خليج ومن الرشق، يف األفغان بالد إىل الغرب يف دجلة

الشمال. يف جيحون ونهر الخزر بحر إىل
التي اآلداب — الفرس بالد غري يف الفارسية باللغة أُنشئت التي اآلداب به وتتَّصل
والدرس، بالعناية جديرة واسعة آداب وهي — والرتك واألفغان الهند بالد يف أنشئت
موطنه يف الفاريس األدب بوصف اكتفاءً امُلجمل، البحث هذا يف لها نعرض ال ولكنَّا

األخرى. املواطن يف امُلنشئون عليه احتَذى الذي املثَل فهو األصيل،
فيما بنيِّ أثٌر وله إليران، املجاورة البالد يف مكانة له الفاريس األدب أن ريَب وال
األدب لتأثري واسطة وكان األُْرِدي، واألدب الرتكي كاألدب آداب، من البالد هذه أنشأت
األَُمم يف وتأثريًا ذيوًعا الثاني األدب هو الفاريس فاألدب أيًضا؛ البالد تلك آداب يف العربي

العربي. األدب بعد اإلسالمية
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وحَدها. إيران يف الفاريس األدب يتناول اآلتية الفصول يف والبحث

اللغة (1)

عرفت التي القديمة الفارسية بني هي إيران؛ لُغات من الوسطى اللغة هي الفهلوية
واللغات املقدوني، إسكندر أزالها التي األكمينيني دولة األوىل، الفارسية الدولة آثار يف
القرن يف نشأت التي الحديثة الفارسية وبني زرادشت) (كتاب اآلِوستا كلغة لها امُلعارصة

الهجري. الثالث
يف الساسانية الدولة قيام إىل اإلسكندر غارات تلْت التي الفرتة يف الفهلوية نشأت
ولغة الدولة لغَة صارت إذ الدولة، هذه عرص يف أْوَجها فبلغْت امليالدي، الثالث القرن
بالُعلوم واستأثرت محلَّها العربية فحلَّت اإلسالمي، بالفتح ووقفت إيران. يف والِعلم األدب
سبقتْها ثم سايرتْها ثم فتِبَعتْها الحديثة الفارسية نشأت أن إىل البالد، تلك يف واآلداب

العصور. مرِّ عىل
األمور: هذه يف تتجىلَّ الحديثة والفارسية الفهلوية بني الفروق ومعظم

العربية. اإلسالمية الثقافة عىل الحديثة الفارسية اعتماد (١)
صياغة يف العربية والُجمل باملفردات وتأثرها كثرية، عربية ألفاظ عىل اشتمالها (٢)

وُجملها. مفرداتها بعض
األخرى. نات وامُلحسِّ والسجع العربية والقوايف األوزان اتِّخاذ (٣)

الفهلوي. الخط بدل العربي بالخط كتابتها (٤)

العربية اإلسالمية الثقافة (2)

يسيطر التي العظيمة اإلسالمية الجماعة عليهم واشتملت اإلسالم، أُُخوَّة يف الفرس دخل
قرننَي، ُزهاء واألدب بالعاَلم العربية فاستأثرت العرب، عليها ويقوم اإلسالم عليها
— ولُغته وكتابه عقائده — اإلسالَم فاستمدَّت العربية رعاية يف الفارسية ظهرت ثم
من القديمة والحضارة املديد الزمان أورثها ما عليه وزادت العربي، التاريخ واستمدَّت
إسالمية بثقافة ُمثقًفا الفاريس األديب فكان وأخِيلة؛ وأفكار وآداب وأساطري تاريٍخ
اللغة ثقافة أو العرب ثقافة وكانت والعَجم. العرب ثقافة بني تجمع شاملة واسعة
موطنًا إيران بالد بِقيَت وقد العصور. تلك إىل البرش أدركه ما ُخالصة واعيًة العربية
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غارات إىل اإلسالم أُخوَّة يف الفرس ودخل إيران، يف العرب انترش منذ العربي لألدب
وحسب هذا. عرصنا حتى وأدبائها وكتابها لشعرائها أدبًا العربي األدب وبقي التتار.
وحسبُه إيران، يف عاشوا الذين وامُلستعِربني الُخلص العرب أدباء تاريخ يتتبَّع أن الباحث
أن وحسبُه العربية، أدباء من إيران نصيب فيعرف الدهر، يتيمة مثل كتابًا يَعُرب أن

العربي. األدب من املعارصين إيران أدباء نصيب يتعرَّف
مقالة من العرويض، لنظامي مقاله» «جهار األربع املقاالت كتاب من ُجملة وهذه

األدب: دروس يف الُفرس أدباء منهاج تُبنيِّ الكتابة،

كل ومن نصيبًا، علٍم كل من يأُخذ حتى عالية درجًة يبلُغ ال الكاتب وكالم
فينبغي ُطرفة، أدٍب كل من ويقتبس لطيفة، حكيٍم كل من ويسَمع نكتة، أستاٍذ
وأمثال الصحابة، وآثار املصطفى، وأخبار العزة، ربِّ كالم قراءة يعتاد أن
الخلف، صحف يف والنظر السلف، كتب وُمطالعة العَجم، وكلمات العرب،
وُقدامة واإلمامي الحمادي وألفاظ وقابوس، والصابي الصاحب ل ترسُّ مثل
بن وأحمد البلعمي وتوقيعات وحميد والحريري البديع ومقامات جعفر بن
الحميد وعبد عبده محمد ورسائل الكندري، نرص وأبي (امَليمندي)، الحسن
العلوي. ابة النسَّ وابن عبادي، وابن منصور، محمد ومجالس الرؤساء، وسيد
العجم شعر ومن والغزي؛ واألبيوردي، امُلتنبي، ديوان العرب دواوين ومن

إلخ. العنرصي ومدائح الفردويس، ومثنوي األزرقي، شعر

األلفاظ (3)

ونرتك والِعلم. األدب ولغة الخطاب لغة يف كثرية، عربية ألفاظ الفارسية اللغة يف دخلت
البقاع. باختالف تختلف وألنها هذا موضوعنا يف القارئ تهمُّ ال ألنها هنا الخطاب لغة

هذه من نصيبًا الشعر من أكثر والنثر األدب، لغة من عربية ألفاًظا أكثر الِعلم ولغة
الفارسية من أحيانًا يبقى ال حتى العربية االصطالحات فيه تكثُر العلمي فالنثر األلفاظ؛
قد والشعر الشعر. وبني هذا بني األدبي والنثر الجر؛ وحروف الجملة وروابط الفعل إالَّ
من أكثَر تجد أن ينُدر ولكن عربي، لفظ من ثالثة أو ُمتتابعان بيتان أو بيٌت فيه يخلو

عربي. لفظ من خالية أبيات ثالثة
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قلَّت ثم نشوئها، حني الفارسية يف كثُرت العربية األلفاظ أن القارئ يحسبنَّ وال
ا ممَّ عربية ألفاًظا أقلَّ قديًما شعًرا تجد ربما هذا؛ عكس عىل األمر فلعلَّ الزمان، مرِّ عىل

النثر. وكذلك منه، أحدث هو

الفنية الصياغة (4)

األدب فتبع وسيطرته، العربي األدب حضانة يف وازدهاره الفاريس األدب نشوء وكان
القرن منذ العرب شعراء بعض بها أُولع التي الفنية الصياغة يف القديم األدب الناشئ
لفظية صناعًة الشعر ت َصريَّ حتى ت وعمَّ وشاعْت صنوفها زادت ثم الهجري، الثالث
األدب يف أُلِّف ما غرار عىل الفارسية واالستعارات املجازات فِصيغت األخرية. القرون يف
اللغتان تقاربت جَرَم فال والفارسية، العربية باللَّغتنَي ينُظم من فارس يف وكان العربي.
شطر أو فاريس، وآخر عربي بيت فيه ًعا ُملمَّ شعًرا نظموا الشعراء من وكثريٌ بيانهما. يف

الفاريس. الشعر يف كثري وهو وشطر،
أمثلته: ومن

ف��داَك ي��ك��ون أن ط��اب ق��د روح��ي ف��إنَّ أب��ًدا ح��ي��اتُ��ن��ا ق��ت��ل��ى، س��ي��ُف��ك ي��ض��رب

وقوله:

ب��ل��ي��ل دوش خ��وان��د خ��وش وم��ل ك��ل ح��ل��ق��ُه در
��ك��ارى ال��سُّ أيُّ��ه��ا ي��ا ح��يُّ��وا ال��ص��ب��اح ه��ات��وا

صارت حينما العربية البالغة قواعد الفارسية اللغة يف والنثر النظم عىل وُطبِّق
كثريًا تختلف ال واصطالحاتها قواعدها يف الفارسية البالغة كتُب فكانت قواعد؛ البالغة
والفاريس العربي الكالم عىل قواعدها الكتب هذه طبَّقت بل العربية، اللغة يف نظرياتها عن
الُعمري الوطواط الدين لرشيد الشعر دقائق يف السحر حدائق كتاب مثل السواء، عىل
ولسُت اإليراني. وموطنه العربي أصِلِه بني جمع وقد اللسانني، بُلغاء أحد وهو الكاتب.

املجمل. الفصل هذا يف العربي القارئ عىل كثريًا يُجدي أراه وال التمثيل إىل حاجة يف
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والقوايف األوزان (5)

يف فهي للتعريف، أداة وال للتأنيث عالمات فيها وليس ُمْعربة، ليست الفارسية اللغة
أو ساكنان كلماتها يف يُجَمع وقد العربية، اللغة من حركاٍت وأقل ألفاًظا أقرص ُجملتها

قال: إذ قبل من هذا الجاحظ أدرك وقد الحركة. مقام أوزانها يف املدُّ ويقوم ثالثة،
فتقِبض األلفاظ تَُمطِّط والعجم املوزونة، األشعار عىل املوزونة األلحان تقطع العرب

موزون.1 غري عىل موزونًا فتضع اللحن وزن يف تدخل حتى وتبُسط
يف مثِله من ألفاًظا أكثر الغاِلب يف الفاريس الشعر من البيت كان هذا أجل ومن
يَجري وأن االختالف، بعض اللغتنَي يف األوزان تختلف أن بدَّ ال وكان العربي. الشعر
يف وأجزائه الوزن من ويحُسن األخرى، يف يَجري ال ما إحداهما يف والِعَلل الزحاف من

يأتي: فيما ُمجمًال بيانه نجد ما وهذا العربية. يف يحُسن ال ما الفارسية
بعض ولكن العربي، الشعر أوزان عىل نُِظم الحديث الفاريس الشعر أنَّ مراء ال
ِمزاج اقتىض وكذلك بعض، من ولُغتهم الُفرس طباع إىل أقرَب كانت العرب أوزان
العَرب عن أخذوها التي األوزان يف والنقص والزيادة التغيري من لُغتهم وطبيعة الُفرس

العربية. األوزان يف نِجُده ال ما
وتفصيالته وبحوره ودوائره واصطالحاته، أصوله يف الفاريس الَعروض كان ولهذا
أراد وملا له. مخالًفا والِعلل والزحافات األُرضب بعض يف وكان العربي، العروض هو
وكتبه مًعا، العروَضني يف وضَعه العروض يف كتابًا يضع أن امُلعجم» «كتاب صاحب
أدباء من جماعٌة نع الصُّ هذا عليه فأنكر والفارسية. بالعربية شواهده وجعل بالعربية
أشعار معايري يف وامُلعجم العَرب، أشعار معايري يف امُلعرب ِقسَمني: كتابه م فقسَّ الفرس،
أن إىل املؤلف دعا اتفاًقا األصل يف العروضني اتفاق من قلُت ما ِمصداق وهذا العجم.
وإىل عليه، اإلنكار إىل أدَّى اختالًفا واختالفهما والُفرس، العَرب ألوزان واحًدا كتابًا يضَع
الفاريس العروض عىل تكلَّم حني ولكنه الثاني، عن أحدهما العروَضني هو يفصل أن
عىل ُمشتمًال العَجم أشعار معايري كتاب فجاء العربي، العروض ْرشح من ا بُدٍّ يجد لم

العَرب. أشعار معايري

الثاني. الجزء آِخر اإلنشاد، باب العمدة، 1
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والحديثة: القديمة البحور يف الرابع الباب أول يف امُلعجم صاحب يقول

والعَجم خاطرهم، وُمبتدَع العرب، طبع مخرتَُع األمر بدو يف الشعر وصناعة
البحور وتقدير واألركان األجزاء تسمية ويف واِضعون، ال تاِبعون األبواب كل يف
نُقدِّم أن فلِزم ُمستِقلُّون؛ ال ناِقلون فيها الجائز وغري الجائز وتقرير واألوزان،
بدأنا كما أوزانهم، وتعديد شعرهم، أجناَس والدوائر البحور عىل الكالم يف
والقبيح، والَحَسن والخطأ، الصواب َ ليتبنيَّ واصطالحاتهم أوضاعهم بْرشح

أشعارهم. يف ونقصوا العَجم زاد فيما

العربية: باألوزان الُفرس فعل ما وُخالصة

وهي العربي؛ العروض يف املعروفة عرش الستة األبحر عىل أبُحًرا زادوا أنهم (١)
وامُلشاِكل. والقريب الغريب

وهو ثُماِنيٍّا، — مثًال — الرََّمل يكون أن فأجازوا األوزان أجزاء يف زادوا وأنهم (٢)
يف ُسدايس العربية يف وهو الهَزج وكذلك أجزاء، ستة عىل يزيد ال العربي العروض يف

االستعمال. يف وُرباعي األصل،
كل أنَّ الفاريس الشعر يف الثماني الهزج يُنشد وهو العربي، القارئ يشُعر ولهذا

الديوان: أول يف الشريازي حافظ قول هذا أمثلة ومن كامل. بيت شطٍر

ون��ال��ه��ا ك��أًس��ا أدر ال��س��اق��ي أي��ه��ا ي��ا أال
م��ش��ك��ل��ه��ا أف��ت��اد ول��ي أول ن��م��ود آس��ان ع��ش��ق ك��ه

ح��اف��ظ م��ش��و غ��ائ��ب أزو خ��واه��ي ك��ره��م��ي ح��ض��وري
وأه��ِم��ْل��ه��ا ال��دن��ي��ا دع ت��ه��وى م��ن ت��ل��ق م��ا م��ت��ى

الهَزج من كاِمالن بيتان الثاني البيت من والثاني األول، البيت من األول فالشطر
القصيدة. هذه يف شطران وهما العربي، العروض يف

تعدُّ أرضبًا العربية األوزان من أخرجوا حتى والعلل الزِّحافات يف فوا ترصَّ وأنهم (٣)
كما العروضيِّني، تخريج إال بها يربطها وال العربية، األوزان عن مستقلة نغماتها يف

الهزج. بحر من الكثرية األرضب ذا الرباعي أخرجوا

362



اإلسالمي الفاريس األدب

فهجروها العربي الشعر يف الدَّوران الكثرية األوزان عن بهم عَدَلت طباعهم وأن (٤)
فيها. النظم عىل امَلقدرة إلظهار إال والبسيط واملديد الطويل يف ينُظموا فلم ا، تامٍّ هجًرا
امُلجتثِّ مثل العرب، ِشعر فيها قلَّ التي باألوزان أُولعوا األوزان هذه عن عدلوا وكما
الهزج مثل اللغتني، يف النظم فيها َكثُر أوزاٍن يف العرب ووافقوا واملقتضب. واملضارع
سعدي والشيخ الشاهنامة، الفردويس نَظم املتقارب ويف واملتقارب. والخفيف والرمل
وجالل الطري، منطق العطار الدين فريد نظم الرمل ويف نامه. إسكندر ونظامي البستان
يف ونَظم وشريين، خرسو الكنجوي نظامي نَظم الهزج ويف امَلثنوي. الرومي الدين

نامه. بهرام الخفيف
أنَّ َريَب فال والتفاُوت. التقاُرب من وأذواقهما تني األُمَّ ِطباع بني ما عىل دليل وهذا

واللغة. الطبع ُمقتىض كان قديمة أبُحٍر وهجر جديدة أبُحٍر إحداث
فالحركات ة، والخفَّ الطَرب إىل أميل الُفرس طباع بأنَّ كله هذا يُفرسَّ أن ويمكن
يف تَواِليَها الحركات فيها تتواىل ال األبحر وهذه طباعهم. تالئم ال األوزان يف البطيئة

فيها. األوتاد لكثرة األخرى األبحر
ولكنهم كلها، اصطالحاتها وأخذوا العربية، نَن السُّ عىل فيها ساروا فقد القافية، وأما
الدو من أكثروا وكذلك «مثنى»، كلمة إىل نسبًة املثنوي، وها وسمَّ املزدَوجة بالقافية أُولعوا
موه وقسَّ بنًدا، وها وسمَّ العرب مذاهب غري مذهبًا حات املوشَّ يف وذهبوا الرباعي، أو بيت

ُعشار. إىل وُخماس ُرباع املسمط ونَظموا بند. وتركيب بند، ترجيع قسمني:
وتُلغى األبيات آخر يف تُكرَّر أكثر أو كلمة وهو بالرديف، القوايف أنواع يف وأغِرموا

قبلها. قافية وتلتزم التقفية، يف

األقسام: هذه املنظومات تقسيم إىل الفرس أدباء بني الُعرف انتهى وقد

غالبًا، ثالثني عن تقلُّ ال األبيات كثرية واحد َرويٍّ عىل منظومة وهي القصيدة: (١)
والخاقاني. األنَْوري قصائد مثل والوصف املدح موضوعها عىل ويغلب

تزيد وال سبعٍة عن أبياتها تقلُّ ال قصرية واحد، َروي ذات منظومة وهو والغزل: (٢)
ويلتزم آخر. موضوًعا تتناول وأحيانًا الغزل، موضوعها وأصل غالبًا. عرش خمسة عىل
وحافظ سعدي غزليَّات مثل األخري البيت يف (التخلُّص) الشعري لقبه ِذكر الشاعر

الشريازي.
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الرَّوي. يف منها شطَرين كل يتَّفق املزدوجة، القافية يف منظومة وهو وامَلثنوي: (٣)
تتجاوز التي امُلطوَّلة املنظومات فيها فنظموا القافية، هذه يف النظم مجال لهم اتسع وقد

نظامي. وخمسة وامَلثنوي، الشاهنامة مثل أحيانًا، األبيات من اآلالف عرشات
الروي يف والرابع والثاني األول فيها يتَّفق فقط أشطر أربع وهو والرباعي: (٤)
باسم العربية إىل انتقل وقد الفاريس، األدب يف شائع رضب وهو غالبًا. الثالث وينفرد
الُفرس. اخرتاع أظنُّ فيما ولكنه الهزج، بحر من العروضيُّون خرَّجه وقد بيت. الدو

الرازي: الدين شمس ويقول
يُنظم لم القديم العربي الشعر يف يُعرف لم الوزن هذا يف امُلستعمل الزحاف «وألنَّ
الرُّباعيات فشاعت املطبوعون، امُلحدثون اآلن عليه أقبل ثم الوزن، هذا يف عربي شعر

األلسن.»2 وتداولتها كلها، العرب بالد يف العربية
ينفرد ثم الرَّوي، يف ُمتفقة أكثر أو أشطر ثالثة تتواىل أن ونظامه ط: واملسمَّ (٥)
النظم يف املعروفني س وامُلخمَّ كامُلربَّع كلها، املنظومة يف نظائره فيه تُشاركه بَروي، شطر

العربي.
أقسام إىل مة ُمقسَّ منظومة وهو بند. وترجيع بند، تركيب ِقسمان؛ وهو البند: (٦)
وهذا ُمستقل. بيت يَعُقبها الرَّوي، يف ُمتفقة أبيات فيه قسم وكل خانه)، ى يُسمَّ (القسم
فقط، رويه يُكرَّر أو ترجيًعا، النَّظم ى فيُسمَّ هو، كما قسٍم كل بعد يُكرَّر املستقل البيت

العربي. ح املوشَّ يُشِبُه وهو تركيبًا. النظم ى فيُسمَّ

الفاريسأوليته الشعر (6)

يف الشعر من أثارٌة أيدينا بني وليس الشعر، يف القدماء الُفرس آثار من شيئًا نعرف ال
اآلوستا. لغة أو القديمة الفارسية اللغة أو الفهلوية اللغة

من مناَص فال الفارسية، ة كاألمَّ وأدب حضارة ذات أمٌة الشعر تنُظم أالَّ وبعيٌد
املنظومات كانت وربما األيام. مرِّ عىل يشء منه يبَق ولم الشعر، نظموا أنهم نقدِّر أن
الفاريس الشعر عن مثًال العامية، باللغة تنظم والتي الفهلويات ى تُسمَّ التي القصرية،

ص٨٩. املعجم، 2
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بقايا العربية األوزان يف لها نظري ال التي العروض أُرضب بعض تكون وربما القديم.
العربية. باألوزان العروضيُّون وصَلها وإْن القديم، النظم من

والعرب الُفرس من األدب، مؤرِّخي بني شاع أْن إىل القديم الشعر آثار َفْقد أدَّى وقد
الشعر. ينظموا لم الُقَدماء الفرس أنَّ اإلسالمية، العصور يف

قتيبة: ابن يقول
والقوايف، واألعاريض األوزان عىل فيه األعاجم األُمم من أحد يرشكها ال ِشعر «وللعرب

والنجوم. الليل، وُرسى والفَلوات، والرمال والجبال واآلثار الديار ووصف والتشبيه،
منهم قوٌم بعُد َسِمع ثُم القول. من ُمطلٍق يف وأغانيهم العجم أشعار كانت وإنما
بالعربية.» وشبَّهوه الفارسية يف ذلك مثل فتكلَّفوا والعروض الوزن وفِهموا العرب، أشعار
األدب تاريخ يف كتاٍب أول وهو — األلباب لُباب يف عويف محمد ذكره ما وُخالصة
العرب؛ من الشعر تعلَّم وأنه بالفارسية، شعًرا أنشأ من أول جور بهرام أنَّ — الفاريس
رأى املؤلف هذا وأنَّ بليًغا، عربيٍّا شعًرا له وأنَّ لُغتهم، دقائق عىل ووَقَف بينهم نشأ إذ
نَظَمها أبيات ومنها وحفظ. منه أشعاًرا وكتَب وطاَلَعه بُخارى3 يف ُكتب خزانة يف ديوانه
أن ه خواصُّ عليه وعرض العرب، بنُرصِة امللك رسير عىل واستقرَّ فارس إىل رجع حينما

أيًضا: ِشعره ومن ج، يتزوَّ

ب��ه��رام ب��َص��والت ت��س��م��ْع ل��م ك��أنَّ��ك ج��ن��وَده ن��ظ��رُت ��ا ل��مَّ ل��ه ف��ق��ل��ُت
ح��ام��ي؟ ل��ه ي��ك��ون ال ُم��ل��ٍك َخ��ي��ر وم��ا ك��لِّ��ِه ف��ارس م��ل��ِك َل��ح��ام��ي ف��إن��ي

ويقول: طرِبِه وقت يف بهرام ارتجَلُه فارسيٍّا بيتًا َعويف يذكر ثم
باربد وضعها التي الخرسوانية األغاني وأما الفاريس. الكالم نَظَم من أول «فكان
ال فلهذا وأشباههما، والتقفية الوزن من بعيدة ولكنها فكثرية، برويز أيَّام األصوات يف
والدين الحنفية امللَّة شمس وسطعت الزمان آِخر نوبة جاءت حتى هنا. لها أتعرَّض
واقتبسوا العرب، فضالء الُفرس من الطباع ِلطاف وحاور العجم، ديار عىل دي امُلحمَّ

أنجا وأز است آورده مطالعه ودر اسب. ديده أو ديوان بخارا بازارجة رسبل خانة كتاب در وبنده 3

براون. ط ص١٩، ج١، األلباب، لباب إلخ، است اين جمله آن أز كرفته. وياد نوشته أشعار
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الرائقة املطبوعة األشعار وحفظوا العرب، لغة أساليب عىل واطَّلعوا فضائلهم، أنوار من
والقافية، الوزن وتعلَّموا والدوائر، البحور دقائق عىل واطَّلعوا معانيها، يف قوا وتعمَّ
هذا عىل ينسجون ورشعوا والفواصل، واألركان واألسناد، واإليطاء والردف والرَّوي،
يف عنه هللا ريض املأمون دولة راية عَلْت وحينما … طباعهم نتائج من َلطائَف املنوال
والُجود والحياء، بالِحلم العباس بني يف ممتاًزا وكان — ومائة وتسعني ثالٍث سنة آِخر
ُمنقطع عباس اسُمه الكرباء أبناء من واحٌد َمرٍو يف كان — والوفاء والَوقار خاء، والسَّ
فنظم اللُّغتنَي، دقائق يف شامل وبَرصٌ الشعر، ِعلم يف كاملة مهارة وله الفضل، يف النظري

مطلعها: قصيدة بالفارسية

ي��َدي��ن ع��اَل��م در وف��ض��ل ب��ج��ود ك��س��ت��ران��ي��ده ف��رق��دي��ن خ��ودت��ا ف��رق ب��دول��ت رس��ان��ي��ده أي

اليدين.» والفضل بالجود العاَلم يف وبسط الفرقدين، إىل بالسعادة فرُقه سما من «يا
أثنائها: يف ويقول

ن��ك��ف��ت ش��ع��ري ج��ن��ي��ن م��ن أز ب��ي��ش م��ن��وال ب��ري��ن ك��س
بَ��ي��ن ن��وع أي��ن ت��ا راه��س��ت ب��ارس��ي م��رزب��ان

ل��ف��ت أي��ن ت��رات��ا م��دح��ت أي��ن م��ن ك��ف��ت��م زان ل��ي��ك
وزي��ن زي��ب ت��و ح��ض��رت وث��ن��اء م��دح أز ك��ي��رد

هذا: وترجمته
عهد. بهذا الفاريس للسان كان وما قط، كهذا شعًرا قبيل أحٌد قال ما

عليك. والثناء بمدحك اللغة هذه لتزدان املدحة هذه نظمُت ولكني
عني، دينار بألف ووصله إليه أحسَن الخليفة حرضة يف القصيدة هذه ُرويت ا فلمَّ

والعطف. العناية بمزيد ه وخصَّ
صفحة عىل فضًال البيان بقلم ونُِقش إليه، طبَعه كلٌّ َرصف هذا الفضالء رأى وملَّا

الزمان.
شعراء فنبغ الليث، وآل طاهر آل نوبة كانت حتى فارسيٍّا، شعًرا بعده أحد يقل ولم
بساط وبسطوا الشعراء، كبار وظهر الكالم، راية علت ساسان آل عهد كان ا فلمَّ قليلون،

شعاًرا.» الشعر واتخذوا نظاًما، النظم لعاَلم ووضعوا الفضائل،
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أشعار معايري يف «املعجم كتابه يف الرازي قيس بن محمد الدين شمس يذكر وكذلك
ليىل أبي بن حماد إنَّ ويقول: العرب، بآداب به وتأدُّ الِحرية يف جور بهرام تربية العجم»
بيت يروي ثُم لبهرام، العربي الشعر من ِقطًعا الِحرية أهل عن َروى الراوية) (حماد

ويقول: فاريس شعٍر أول أنه الُفرس يزعم الذي بهرام
أخالقه من شيئًا يُنكروا لم بهرام عرص علماء أن الفرس كتب بعض يف «ورأيُت
الحكيم إليه م تقدَّ األمر له واستقرَّ امللك، نوبة إليه بلغت ا فلمَّ الشعر، قول إال وأحواله
معايب ِكبار من الشعر قول أن اعَلم امللك! «أيُّها قائًال: ونصحه زرادستان بن آذرباد
الفاحشة، امُلبالغة عىل وبناءه والزُّور، الكذب عىل أساسه ألن عاداتهم، ودنيِّ امللوك،
الشعراء ُمهاجاة وعدُّوا وه، وذَمُّ األديان فالسفة عظماء عنه أعَرَض ولهذا امُلفرط؛ والغلوِّ

املاضية.»4 واألَُمم الساِلفة، املمالك هالك أسباب من
أجل ومن وأقاربه. أوالده عنه ونهى سِمعه، وال بعُد شعًرا يُقْل ولم بهرام فارعوى
مجلس يف وأغانيه لُُحونه النثر يف — العوَّادين أستاذ وهو — الجهرمي باربد وضع هذا
قطُّ يَستعمل ولم خرسو، مدح يف كلها أنها مع «خرسوانية» ى تُسمَّ التي وهي برويز؛

منظوًما. فيها
األحوص بن حكيم حفص أبو قاله فاريس شعر أول إن الناس بعض ويقول
ذكره وقد تامة. مهارة املوسيقى صناعة يف له وكان سمرقند، سغد من وهو ْغدي، السُّ
أن أحد يستطع لم التي شهرود ى تُسمَّ التي اآللة ر وصوَّ كتابه، يف الفارابي نرص أبو

الهجرة. من ثالثمائة سنة حيٍّا كان إنه وقال حفص، أبي بعد يستعملها
هو: إليه يُنَسب الذي والشعر

رودا ي��ارج��ك��ون��ه ب��ي ي��ارن��دارد ذا؟ دو ج��ك��ون��ه دش��ت در ك��وه��ي أه��وى

ا.ه. أنيس» بغري يَسري فكيف له، أنيس ال الصحراء؟ يف الجبيل الظبُي يسري كيف
يقوله وما الفاريس، األدب تاريخ يف َكتَب من أقَدُم وهو عويف، محمد يقوله ما ذلكم

الفرس. ُكتب يف امُلردَّد القول وهو له، ُمعاِرص وهو الرازي، الدين شمس

قول يدلُّ فهل أعجميٍّا. نسًكا نسكوا فقال: الشعر، يكرهون بالعراق قوًما إنَّ امُلسيَّب بن لسعيد قيل 4

الشعر؟ كراهة ذاك إذ العجم عن ُعرف قد أنه عىل سعيد
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القرن يف الفارسية باللغة نظموا لشعراء وآثاًرا اخباًرا يعي فالتاريخ يكن ومهما
واحًدا عويف محمد ذكر وقد وأشعارهم. أخبارهم من املأثور قلَِّة عىل الهجري، الثالث
عهد يف الشعراء من واثنني البادغبيس، حنظلة هو طاهر آل أيَّام الشعراء من فقط
خراسان يف طاهر بني وإمارة الجرجاني. سليك وأبو امَلرشقي فريوز هما الليث، آل
بني دولة لهم كانت فاريون الصَّ أو الليث وبنو ٢٥٩ه. سنة إىل ٢٠٥ه سنة من استمرَّت

و٢٩٦ه. ٢٥٤ه سنة
النائية واألطراف خراسان يف ويرتعَرع ينشأ يراه الفاريس األدب تاريخ يف والناظر
األخرى، األصقاع إىل الزمان مرِّ عىل يمتدُّ ثم الفارسية، اإلمارات رعاية يف إيران، من
نرى بل الفارسية؛ وغري الفارسية الدول ترعاه اإليرانية األقاليم أدب يصري حتى ويعمُّ
صميم يف والشاهنامة الرتكي، الغزنوي محمود للسلطان الشاهنامة م يقدِّ الفردويس
وهم الطورانيني وتذمُّ للفرس، ب وتتعصَّ وتوران، إيران حروب تِصف الحماسية فصولها

الرتك.
الذي العرص وهو الثالث القرن منذ إيران عىل سيطرْت التي الدول إىل نظرنا فإذا

هذا: مصداق وجْدنا الحديث الفاريس األدب فيه نشأ
وطول السلطان من لهم كان وال الفاريس، باألدب عناية ذوي طاهر بنو يكن فلم

فاريس. بشعر مدح أحدهم أنَّ عرْفنا وال األدب، هذا يف أثًرا لهم يجعل ما املدة
فضلهم فيض وكان وافر، وجود ظاهر، كرم ذوي طاهر آل «كان عويف: ويقول

الدرِّية.» واللغة الفارسية اللغة يف اعتقاد لهم يكن لم ولكن ا، عامٍّ وإنعامهم
بإحراقها. فأمر قديمة فارسية بقصة أتي طاهر بن هللا عبد أن روي وقد

من شطر أول إنَّ ويُقال قليًال، الفاريس األدب بتاريخ أخبارهم تتِصل اريون فَّ والصَّ
بشعٍر يعقوب ُمِدح وقد (٢٥٤–٢٦٥ه). الليث بن ليعقوب طفل به ترنَّم الفاريس الشعر

بيِّنًا. ليس الُفرس أدب يف اريني الصفَّ أثر ولكن فاريس،
(٢٦١–٣٨٩ه) جور بهرام الساساني امللك إىل ينتسبون الذين الساسانيون وأما
مركز عن النائية األصقاع يف دولتهم وقيام عهدهم، وطول سلطانهم من لهم فكان
ُحماة من جعلهم ما القدماء الُفرس إىل وانتسابهم العربي، واألدب اإلسالمية الحضارة

تاريخه. يف مآثرهم ل وسجَّ الناشئ، الفاريس األدب
الشعر أمرائهم بعض ونَظم الفارسية، املدائح وسمعوا الفاريس األدب رَعوا فقد
وترجموا الفارسية، يف العلماء لهم وألَّف شاعًرا. ثالثني ُزهاء أيَّامهم يف ونبغ الفاريس،
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التفسري، يف كتاب وأُلِّف الطب،5 يف الهروي منصور أبي كتاب أُلِّف العربية. من إليها
الفاريس األدب تاريخ َوَعي ما أقدم هي أربعة كتب فهذه وتفسريه؛ الطربي تاريخ وتُرِجم
بعض العربية تُشارك ورشعت وأدب، ِعلم لغة الفارسية صارت وبذلك نثر؛ من الحديث

اإلسالمي. الفتح منذ العربية به استقلَّت فيما املشاركة
ثم العربي العراق من مقربٍة عىل دولتهم قامت فقد (٣٢٠–٤٤٧ه) بويه بنو أما
ومَدَحهم عربيٍّا، شعًرا أمرائهم من كثري نظم خالًصا؛ عربيٍّا أدبها فكان عليه، سيطرت
األدب ُحماة من وزراؤهم وكان الدولة. عضد يف امُلتنبي قصائد وحسبُنا العربية. شعراء
بويه بني ملوك من أحًدا أن نعِرف ولم عبَّاد. ابن والصاحب العميد كابن وقادته. العربي
هما الفارسية، شعراء من شاعران مَدَحه الصاحب؛ إالَّ فاريس بشعٍر ُمِدح ووزرائهم
الفروق تبيَّنت العربية شعراء من الصاحب مدح بمن ِقْسناهما فإذا واملنطقي. الخرسوي

البقاع. تلك يف األدبنَي بني
الُفرس ملوك إىل ينتسبون (٣١٦–٤٧٠ه) طربستان يف الزيادية الدولة ملوك وكان
والحضارة، الحوادث مجرى عن قليًال احتُجزوا وقد (٤٨٨–٥٣١م) قباذ امللك إىل القدماء
جبال الشاهقة، الجبال تلك إيران من تقطعه الذي الساحيل اإلقليم هذا يف بمكانهم
وُعنوا وكيكاوس، ومنوجهر قابوس مثل فارسية أسماءً وا تسمَّ وقد بها. يتَّصل وما الربز
الشاعران؛ َوْشمكري بن قابوَس مدح الُفرس. شعراء بعض وقصَدهم الفاريس، باألدب
منوجهري نفسه ى َسمَّ الذي الشاعُر َمنوجهر ابنَه ومدح الجرجاني، والقمري الخرسوي
اه سمَّ األخالق يف فارسيٍّا كتابًا قابوس حفيد كيَكاوس ألَّف وقد األمري. هذا إىل انتسابًا

نامه. قابوس
كمال اة امُلسمَّ رسائله تزال وال العربية، يف كاتبًا كان قابوس الدولة هذه شيخ ولكن

أيدينا. يف البالغة
وِقسم إيران رشقي عىل سلطانها امتدَّ فقد (٣٥١–٥٧٩ه) الغزنوية الدولة وأما
ال تُرك وهم — ملوكها فقصد الفاريس الشعر ازدهر أن بعد قياُمها وكان خراسان. من
وأُِثر بالفارسية. كثرية كتٌب لهم وأُلِّفت الفرس، شعراء من كثريٌ — للفارسية بون يتعصَّ
حافلة وبنيه محمود عهد يف غزنة وكانت فاريس. شعر محمد وابنه محمود السلطان عن

والفرخي. والعسجدي واألسدي العنرصي أمثال الفرس، من الشعراء بكبار

٤٤٧ه. سنة كتُب فاريس. مخطوط أقدم وهي فيينا، يف مخطوطة نسخة منه 5
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عهد يف نظُمها تَمَّ — الُكربى الفارسية الحماسة وهي — الشاهنامة أنَّ وحسبُنا
اآلتي: القصص فصل يف عنها الكالم ل وسنُفصِّ إليه.6 وُقدِّمت محمود

وكتب اللغة، بهذه تاريخه شعرائه أحد اليميني َكتَب بالفارسية؛ ُكتب ملحمود وأُلِّفت
… وبالعربية بالفارسية النجوم يف التفهيم كتاب البرَْيواني

عهد يف نبَغوا الذين الشعراء من وعرشين ثمانيًة األلباب لباب صاحب عدَّ وقد
النهر. وراء وما ُخراسان عىل سيطرتهم أيام الغزنويني

الهند بني الغربية آسيا عىل سيطروا الذين الرتك هؤالء — السالجقة عرص ويف
عويف منهم َعدَّ كثريون شعراء نبغ — األحوال اختالف عىل طويلة مدًة األبيض والبحر
األنواري مثل الفرس، شعراء أكابر من كثريٌ فيهم شاعر، مائة من أكثر األلباب لباب يف

ونظامي. والخيام والخاقاني

فاريسعظيم شاعر أول (1-6)

جعفر أبو هو ديوان، يف شعره ل ُسجِّ كبري، شاعر أول أن عىل الفاريس األدب مؤرِّخو اتَّفق
صاحب جعله وقد النظم. إىل جماعة سبَقُه فقد الفارسية، نظم من أول يكن لم الرودكي؛
ديوان. له فأُِثر الشعر يف أفاض من أول كان ولكنه الشعراء، ترتيب يف السابع اللباب

يف املثَل َمِرضب وجعلوه بعُد، من الشعراء عليه أثنى أن ومكانته لتقدُّمه وكان
شعراء عن به واإلعجاب عليه الثناء أُِثر وقد ِصالتهم. ونَيل امللوك عند والحظوة الشعر

الشعراء. سلطاَن البلخي معرويف اه سمَّ وقد والعنرصي. الدقيق مثل عظام،
سنني، ثماني ابن وهو القرآن وحفظ رودك، اسُمها سمرقند، قرى من قريٍة يف ُولِد
ا. جدٍّ الصوت حَسَن وكان املوسيقى، ويف فيه ونبغ الشعر قرض ثم القراءات، وتعلَّم
(٣٠١–٣٣١ه) الساماني أحمد بن نرص سيما وال سامان، بني ملوك برعاية وحظي

الشعراء: بعض وقال كثريًا، ومدحهم

��ان غ��سَّ ف��ي ��ان ح��سَّ ق��ال��ه م��ا س��اِم��ٌع أن��ك��ر ال��ج��ود ش��ه��ود ل��وال
س��ام��ان ب��ن��و ج��م��َع��ْت م��ا ك��ل م��ن ُم��خ��لَّ��ًدا ال��رودك��ي ث��ن��اء وت��رى

للشاهنامة. العربية الرتجمة إىل هذا تفصيل يف يُرَجع 6
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مائة عىل ثقله ويحِمل عبد، مائة يف يرَكُب كان إنه قيل حتى مناًال، الثروة من ونال
العنرصي: الشاعر قال وقد جمل.

خ��وي��ش ب��ك��ش��ور آوري زن��ظ��ر ك��رف��ت ع��ط��ا خ��وي��ش زم��ه��ت��ر رودك��ي ه��زاردرم ج��ه��ل

ممدوحه.» من درهم ألف أربعني َموطنه يف وهو بالشعر الرودكي «نال
الرشيدي وقال دفرت، مائة يف ُدوِّن إنه فقيل شعره، تقدير يف الروايات بالَغِت وقد

ألف.7 وثالثمائة ألف ألف هي فإذا أشعاره َعدَّ إنه الشاعر.
الرودكي، ذكرت التي الرتاِجم ُكتب من كتاب يُغفلها لم التي الشائعة القصص ومن
مقاله: جهار كتاب صاحب العرويض رواه ما وخالصة أحمد. بن نرص األمري مع قصته
ولكنه ببخارى. ويصيف بسمرقند يشتو كان الساماني أحمد بن نرص األمري أنَّ
ثم وَمراعيها، مياُهها فأعجبته هراة، نواحي من باذغيس إىل الربيع إبَّان سنًة ه توجَّ
امُلقام، إليه حبَّب ما وأزهارها فاكهِتها وكثرة هوائها ِطيب من فرأى هراة إىل منها رحل

سنني. أربع أمىض حتى فصل إىل فصٍل من الرحيل يُرجئ ومازال
الرحيل يف األمري يكلِّم أن الخرباء من أحد يستطع ولم أوطانهم، إىل الُجند واشتاق
هللا عبد أبي إىل الجند رؤساء فذهب وصفها؛ يف وإطنابه بُهراة إعجابه من رأوا ِلما
وَوعدوه قوًال، األمري عند منه وأنفذ مقاًما، منه األعظم األمري نُدماء بني يكن ولم الرودكي،
أوالدهم لريَوا بُخارى إىل األرض هذه من األمري يُحرِّك لحنًا صنع إذا دينار آالف أربعة
حني األمري عىل ودخل قصيدًة فنظم األمري، مزاج عرف قد وكان الرودكي فقِبل وبالدهم،

املجلس. من مكانه وأخذ بوح، الصَّ

7

س��رى زي��ب��د ش��اع��ران آن س��ر ب��ر را رودك��ى ش��اع��ري ب��ن��ي��ك��و ك��س ب��ع��ال��م ي��اب��د س��ري ك��ر
ب��ش��م��ري ب��اي��د ك��ه ك��رج��ون��ان آي��دأ ف��زون ه��م ص��ده��زار ره س��ي��زده ش��م��ردم ش��ع��راورام��ن

هو فاذا شعره عددُت قد الشعراء. برياسة جدير فالرُّودكي الشعر بَجودة أحد الرياسة نال «وإذا
ينبغي.» كما ُعدَّ إذا يزيد بل مرة، عرشة ثالث ألف مائة
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اق: العشَّ نغمة يف القصيدة هذه يُنشد ورشع الرَّباب هو أخذ امُلطربون بدأ ا فلمَّ

ه��م��ي آي��د م��ه��رب��ان ي��ار ب��وي ه��م��ي آي��د م��ول��ي��ان ج��وي ب��وي

وينشد: يقرتب ثم

ه��م��ي آي��د ب��رن��ي��ان ب��اي��م زي��ر أو رآه ودرش��ت��ي آم��وي ري��ك
ه��م��ي آي��د م��ي��ان م��ارات��ا خ��ن��ك دوس��ت روي ن��ش��اط أز ج��ي��ح��ون آب
ه��م��ي آي��د ش��ادم��ان ت��و م��ي��رزي زي ودي��ر ب��اش ش��اد ب��خ��اًرا أي
ه��م��ي آي��د آس��م��ان س��وى م��اه آس��م��ان وب��خ��اًرا م��اه��س��ت م��ي��ر
ه��م��ي8 آي��د ب��وس��ت��ان س��وى س��رو ب��وس��ت��ان وب��خ��اًرا اس��ت س��رو م��ي��ر

فرس ورِكب التَّخت من نزل أن األمري تأثُّر من بَلَغ البيت هذا الرودكي بلغ فلما
لِبَسها، حتى فرسَخني واتَّبعوه النَّعل الخَدم فحَمَل بخارا إىل َه وتوجَّ ُمنتِعل، غري النوبة

بخارا. بلغ حتى يشءٍ عىل يلِو ولم
بها. وعدوه التي اآلالف خمسة للرودكي الُجند فضاعف

نموذًجا — الفارسية يعِرف لم وإن — القارئ لريى أصِلها يف األبيات هذه أثبتُّ وقد
وهو الرََّمل، من والقصيدة العظام. الشعراء طليعة الرودكي ِشعر يف والقافية الوزن من
آِخر يف أكثر أو كلمة تُكرَّر أن والردف مردوفة؛ والقافية الُفرس، به أُولع عربي وزن
إىل ُمحبَّبة صنعة وهي امُلكرَّر اللفظ قبل َرويٍّ عىل وتُبنى القصيدة ى تُقفَّ ثم األبيات،

األبيات: ترجمة 8

دوًما األحبَّاء شذا ويأتي دوًما جيحون نسيم يهبُّ
دوًما الحرير مسَّ قَدمي تمسُّ طريقه وحزونة جيحون رمل

دوًما جياِدنا حيازيم إىل يفيض الجيب ِبوْجه الرسور من جيحون ماء
دوًما يؤئوب إليك األمري فانَّ واخلُدي بخارا افرحي

دوًما السماء يف يرسي والقمر سماء وبخارا قمر اآلمري إن
دوًما البستان يف يختال و والرسَّ بستان وبخاًرا َرسو األمري وإنَّ
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يف باالهتمام جديرة مسألة وهي العربي. الشعر يف مألوفة وليست ا، جدٍّ الفرس شعراء
الفاريس. األدب نشوء تاريخ

أخباره نت تضمَّ التي الروايات ونقد الرودكي أخبار تمحيص هنا يعنينا وليس
الفارسية يف الكبار الشعراء طليعة أنه عىل قة ُمتفَّ األخبار إنَّ نقول أن فحسبُنا وشعره،
قوافيه وأنواع ِشعره رضوب لنعرف وقفًة عنَده نِقف أن ينبغي هذا أجل ومن الحديثة،
منذ الفاريس الشعر خصائص فنتبنيَّ وامُلعاِرصين، الالِحقني بِشعر ونقيسها وأوزانه،

بعد. من ر تطوَّ كيف ونعِرف نشأته
اللغة كتب يف ُمتفرقة قطع إالَّ منه يبَق لم األلوف بمئات ُعدَّ الذي الرودكي شعر
الضئيلة البقية هذه ومن بيتًا. ٢٤٢ فيها قطعة ٥٢ منه إيتي الدكتور جمع وقد واألدب.
عن تختلف ال وهي وأوزانه، قوافيه ورضوب شعره موضوعات بعض نتبنيَّ أن نستطيع

بعده. جاء وَمن ُمعارصيه
اآلتية: النتائج وِشعره الرودكي أخبار من يُستخَلص أن ويمكن

كلهم. الفرس شعراء ُسنَّة وهي واإلسهاب. النَّظم من اإلكثار (١)
خرَّجهما وإن فارسيني يكونا أن يُشبهان فيها والتقفية والوزن الرُّباعيات، نظم (٢)
العرص، هذا قبل الُفرس عَرفه النظم من رضب ولعلَّه الهزج. بحر من العروض علماء

شعرهم. فأُِثر الفارسية شعراء نبغ حينما إال يُؤثَر ولم
وإدخال والعلل الزحافات يف ع التوسُّ مع العربية والقوايف األوزان عىل النظم (٣)
يبُعد ال ولكن الرودكي, قبل القافية يف قديمة صنعٍة عىل يدلُّ وهذا القافية؛ يف الرديف

اخرتاعه. من تكون أن
املزدَوجة القافية يف ودمنة كليلة كتاب الردوكي نَظم فقد بالقصص، االهتمام (٤)
نظم ولكنَّ العربية، اللغة يف الكتاب هذا نظم إىل ُسبق وقد املثنوي. الُفرس يها يُسمِّ التي
بالَقصص الولوع من أدبهم تاريخ عليه دلَّ وما الُفرس طباع يف بما إيذانًا يُعدُّ الردوكي

فيه. واإلطالة
والتصوير. املوضوع يف العربي والتاريخ الفاريس التاريخ استمداد (٥)

ويرى العرص. هذا إىل الرودكي عرص منذ الفرس شعراء عليها سار ُسنٌَن وهذه
الرودكي فِشعر قليل، وموضوعاته وأساليبه ألفاظه يف ر التطوُّ أنَّ الفاريس األدب مؤرِّخو
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العصور يف نُِظم ا عمَّ كثريًا وموضوعه وقافيته ووزنه لفِظِه يف يمتاز فال اليوم يُنَشد
هذا. يوِمنا إىل التالية

الحديث. الفاريس األدب خصائص أكثر الرودكي شعر ففي

وخصائصه الفاريسموضوعاته الشعر (7)

١

يف ترى ماذا فسألني األدب، يف نتحدَّث عاِلم تركي أديب مع استانبول يف أسري كنت
يف وأجمل أبَلُغ العربي الشعر أن أرى قلت: وأجمل؟ أبلغ أيهما والفاريس؛ العربي الشعر
والِغنى لم، والسِّ فالحرب واملآثر؛ واملكارم والسجايا األخالق من وُعَددها: الحياة حقائق
واإلباء، والكربياء والصرب، واإلقدام، والشجاعة األيام، وحادثات الدهر وِغرَي والفقر،
عىل والثورة الَهوان، من والنفور والضعيف، الجار وحماية واإليثار، والوفاء، والسخاء،
منذ العربي الشعر بها فاض قد وأجمل، العربي األدب يف أشيَُع األخالق هذه كل يم؛ الضَّ

عصوره. كلِّ يف بها وُعنَي الجاهلية عصور
الخفية؛ والعواطف النفسية، الدقائق يف وأجمل أبلغ الفاريس الشعر وأرى قلت: ثم
يف الفاريس الشعر يفوق وكذلك الصويف. الشعر يف الُفرس شعراء نبغ هذا أجل ومن

القصص.
يف اطَّلعُت وقد بَعد. من التفكري ينُقْصه لم ولكن البديهة، عفو الجواب هذا كان

الفقرات: هذه عىل الندوي السالم عبد األستاذ ألَّفه الهند» «شعر اسُمه أُرِدي كتاب
يف يُرى ما العيوب من ففيه موضوعاته، أكثر يف الفاريس الشعر ِظلُّ األردي الشعر

العربي: بالشعر قيس إذا الفاريس الشعر

وامُلخاطرة، واإلقدام، والشجاعة، البطولة، بموضوعات العربي الشعر يفيض (١)
وهي ذلك؛ إىل وما الضيف، وِقَرى واإليثار، والسخاء والحرية، والحزم، والغرية، والعزة،

األُردي. والشعر الفاريس الشعر يف قليلة موضوعات
وأحوال واالجتماع، الحضارة أحواَل — بيِّنًا تصويًرا — العربي الشعر ر يَُصوِّ (٢)

واألُردي. الفاريس الشعَرين يف تظهر ال أمور وهذه واألزياء، امَلعيشة وأساليب األُرسة،
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السامية، اإلنسانية العواطف عن بها التغزُّل يف وأبانوا باملرأة، العرب أغرم (٣)
غري كثرية جوانب يف عنه يتحدَّث معشوًقا يتخيَّل واألُردية الفارسية يف والشاعر

األخالقية. الوجهة من واملعشوق العاشق فينحطُّ ُمستحَسنة.

العربي: الشعر بها يَبذُّ التي الفاريس الشعر مزايا األردي الشعر يف نرى وكذلك

املنظومات (يقصد العربية يف توَجد وال واألُردي، الفاريس الشعر يف كثرية املثنويات (١)
قصص). وأكثرها املزدوجة القافية يف املطوَّلة

ال دقيًقا تصويًرا واألُردية الفارسية شعراء رها صوَّ التي واألمطار الربيع مناظر (٢)
يَروها.9 لم ألنهم تصويرها، العرب شعراء يستطيع

بيان يف األُردي الشعر أبدع وقد والغرام. الُحبِّ خياالِت يف العرب يفوقون الفرس (٣)
الفاريس. للشعر ُمحاكاًة ودقائقه الِعشق لطائف

العربي.10 الشعر يف لهما نظريَ ال واألُردي الفاريس الشعر يف والتصوُّف الفلسفة (٤)

ورأي رأيي اختلف وإن ُقلتُه ما تصديَق الفقرات هذه يف وجدُت أني والخالصة
التفصيل. يف الهندي املؤلف

٢

والحوادث املشاعر وكل وآالمها، وآمالها األمة عواطف كل تتناول الكاملة الواسعة اآلداب
ولكن آخر، أدب تناوله موضوٍع من يخلو األمم آداب من كامًال أدبًا تجد فال واملرائي؛
أمة به تُوَلع املوضوعات بعض إيَّاها؛ اآلداب وتصوير املوضوعات، إىل األمم َميل يختلف
أدبها، يف واضحة وصورًة أدبائها، ديدن يكون حتى تصويره يف وتُفنِّن فيه، وتفيض
إيَّاه، ُمعالجتها تقلُّ أو تصويره، تجيد فال األخرى األمم تتناوله بينما مزاياها، من ومزيًة

إشارة. أو عرًضا أدبها يف يأتي أو

الهند أمطار مناظر يريد أن إالَّ دعواه للمؤلف نُسلِّم فال العربي، الشعر يف كثريٌ والربيع املطر وصف 9

العربية. شعراء من أكثَر فيها أطالوا واألُردية الفارسية شعراء أن يُريد أو وغاباته،
الدعوى. هذه فيها تقبَل فال الِحكمة سيما وال الفلسفة، ا وأمَّ فيه، نجادل فال التصوُّف أما 10
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األخرى، الصور تكشف التي فيه امُلتأللئة والصور األدب، عىل الغالبة وباملوضوعات
التي املوضوعات نُبنيِّ أن امُلجَمل الفصل هذا يف الكاتب حْسُب وتُعَرف. اآلداب تتميَّز
وإنما مفاخره؛ من تُحَسب حتى وتسمو َمعامله، من تُعدَّ حتى الفاريس األدب يف تغلب

للموضوع. وتكميًال للبحث توفيًة األُخرى املوضوعات عن الحديث يجيء

الفاريس الشعر القصصيف (1-7)

الشعر موضوعات من كثريًا — العظام الفرس شعراء أول — الرودكي شعر يف رأينا
يف ُعرف بما إيذانًا كان ودمنة كليلة كتاب نَْظَمه إن وُقلنا وخصائصه، الحديث الفاريس
إىل الشعراء َميل إنَّ هنا ونقول فيها. واإلطالة بالقصة الَكَلف من بعُد الفاريس األدب
وزليخا، يوسف قصة نَظم الذي البلخي، املؤيد أبي ِشعر يف استبان أن يلبَْث لم القصص
«يوسف منظومته مقدمة يف الفردويس ذكره وقد السامانية. الدولة شعراء من وهو

وزليخا».
الصاغانيني مدحوا الذين ومن الرابع، القرن شعراء من الدقيقي منصور أبو جاء ثم
الفرس أساطري ينُظم رشع من أول وهو ٣٧٠ه. سنة حوايل وتُويفِّ السامانيني، ثم
فاختار (٣٦٥–٣٨٧ه) الساماني منصور بن نوح األمري بهذا أمره وتاريخهم؛ القدماء
واهتمامه لزرادشت وانتصاره كشتاسب امللك سرية يف بيٍت ألف ونظم امُلتقاَرب بحر
صبوًرا ُمفلًِّقا شاعًرا ينتظر امُلرِهق العمل هذا فبِقَي شاب، وهو ُفتل ثُم دينِه. بنرش
نْظم عىل فعكَف الصبور، املطبوع الشاعر الفردويس القاسم أبو جاء حتى به، يضطِلع
هذه ُقرئَْت ا «فلمَّ الكتاب: مقدمة يف يقول وهو منه. فرغ حتى سنًة ثالثني ُزهاء الكتاب
حتى والُحكماء العقالء بها وأُولِع وقلبها، سمَعها الدنيا أعارتها الناس عىل القصص
ففِرح الكتاب، هذا سأنُظم فقال الفؤاد، ذكي البيان، حَسن اللسان، فصيح فتى ظهر
ُكشتاسب عن بيت ألف نظم عبيده؛ أحُد فقتله جدُّه به انقلب ثم … فرح أيَّ به الناس

إلخ.» … يُنَظم لم والكتاب فذهب عمره انتهى ثم وأرجاسب.
أالَّ فسأله املنام يف الدقيقي رأي إنه كشتاسب فصل ُمقدِّمة يف الفردويس يقول ثُم
وقاَسها الفردويس نقَدها وقد فأثبتها. كتابه يف نظمها التي البيت ألف بإثبات عليه يبخل

نظمه. عن الدقيقي نظم قصور وبنيَّ بِشعره،
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الشاهنامة (أ)

والقافية املتقارب البحر من بيٍت ألف وخمسني خمسة ُزهاء الهائلة املنظومة هذه يف
اإلنشاد. م ويُفخِّ الحماسة، يُالئم الوزن وهذا (املثنوي)، املزدوجة

وأناشيد وأساطريهم، تاريخهم سِجلُّ هو عظيمة؛ مكانة الُفرس عند الكتاب ولهذا
العاِلم به ويُعنى املحافل، يف يُنشدونه ولهِوهم، هم رسِّ وَموضع لغتهم، وديوان مجِدهم،
وال يقرأ ال غاِضب بدويٌّ يُنشدها منها أبيات إىل استمعُت «وقد َشيِكس: يقول والجاهل.

املوقف.» هذا مثل يف ُروحه الفاريس يبذُل كيف فعرفُت يكتُب،
ُخالصته:11 ما نُْلِدَكه ويقول

التافهة القصة ويُحيي القارئ، ِفكر عىل يَستويل مطبوع شاعر الفردويس «إنَّ
الحادث يفصل وهو األقوال. جالل يف األفعال تختفي ما كثريًا بل امُلمثلني، بإنطاق
بإحياء بصري وهو الوصف، ليُكمل أحيانًا صغرية حادثاٍت ويخلق حسنًا، تفصيًال امُلجَمل
وراء ما بيان عىل أقَدَره وما األساطري. رتْهم صوَّ ما غري عىل يخلُقهم وأحيانًا األبطال
يف مسموعة البطولة ونغمة رائع، النفساني ووصفه وأفكار. أسباٍب من األبطال أفعال
أسلوب يف رة ُمصوَّ وِجالده وجهاده وتَرحه، وفرحه وأُبَّهته، املايض وعظمة كله. الكتاب
التفصيل يف يبلُغ ال هو املحافل. وضوضاء السيوف، صليل القارئ ليسمع حتى عجيب،
يميش هذا، مع ولكنه مثله، قليلة كلماٍت يف واقعًة يُجِمل أن يستطيع وال هومريوس، َمبلغ
فاريس. كُكلِّ ثرثاًرا والرسائل الُخَطب يف يكن وإن الوقائع، يصف حني غايته إىل قُدًما

والعواطف للُحب. ميادين هناك ولكن فصل، كلِّ يف القارئ تلَقى الحرب مشاهد
وفينزه. بيزن وقصة وروذابه زال كقصة رائعة غرامية قصص هناك أيًضا، اللطيفة

الكتاب. فصول أجمل وهي
وعاطفُة الوصف. بسهولِة القارئ يملك — كله الكتاب يف بل — هذا يف والشاعر
لألقارب؛ ثأًرا الدماء إىل الظمأ يصَحبُها ولكن كله، الكتاب يف بيِّنة والقرابة واألبوة األمومة
الدم إىل الظمأ وهذا ا. جدٍّ كثرية صفحاٍت تشغل — مثًال — لسياوخش االنتقام فقصة

نفًسا.» أعدائه أطيِب بريان دم يرشب جوذرز الوقور الرجل نِجد حتى يتجىلَّ

ص٨١. لنلدكه، Persian Epic اإليرانية الحماسة 11
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عيوب، من الشاهنامة يف يرى ما ينقُض ال «نلدكه» يِصفه الذي امُلعجب الوصف هذا
تعبئة وصف يف امُلملَّة، وكاإلطالة كثرية، مواضع يف التشبيهات من قليلة ُصَور كتكرار
قوَّاد ِمن عرشٍة بني املبارزة يِصف كما ُمتعاقبة، وقائع يف هذا وتكرار وقتالها، الجيوش

ِوالء.12 ُمبارزتهما ويِصف ِقرنني كل ي ويُسمِّ التوارنيني، قوَّاد من وعرشٍة اإليرانيني
لتكون عنه، ترجمتُها التي الفقرة آِخر يف نلدكه إليها أشار التي الواقعة هنا وأنُقل
واإلجمال!13 والتفصيل والنثر، النَّظم بني ما اختالف عىل الشاهنامة قصص من نموذًجا

له. جوذرز وقتل وبريان جوذرز مبارزة

وأخرى بالسيوف، تارة طويًال، زمانًا وتقاتًال صاحبه، إىل أحُدهما البهلوانان «فزَحَف
فأصاَب فرتاَميا . وملَّ منهما كلٌّ كلَّ حتى بالَعَمد، وأخرى بالخناجر، ومرَّة بالرماح،
فانكَرسْت بريان عىل فانقلب فيه، ومرَقْت التَّجفاف، خرقت بنشابٍة بريان فرَس جوذرز
وهو فيه فارتقى هناك، جبٍل نحَو هاربًا وَعَدا وثب ثم الرتاب، يف فتقلَّب يَديه؛ يُمنى
تصاريف من الخشية واستشعر دمَعُه فأذرى جوذرز إليه فنظر جوذرز. يتبََعُه أالَّ يرجو

الوفاء. وقلة الغْدر وعادتها الجفاء، دأبُها ارة، غدَّ الدنيا بأن منه علًما األيام،
وقال: به فصاح

لنفسك ترى ال أنك زعمَت أما راجًال؟ يَديَّ بني تفرُّ مالك امَلذكور! البهلوان أيها
وشوكتُك، ُعدَّتك أين أحد؟ منهم يعنيك ال بالك ما الجرَّار؟ الفيلق ذلك أين ُمساجًال؟
حَدث بما أفراسياب شمس وانكسفْت عنك، السعادة أدبَرِت لقد وقوَّتك؟ بطُشك وأين
امللك إىل حيٍّا أحملك حتى األمان تسأل أن لك فينبغي هذا إىل الحال بك بلغ وإذا بك.

قتلك. أريد ولسُت عليك قلبي رقَّ وقد الرأس، أشيَُب مثيل شيخ فإنك كيخرسو،
فال للِحمام، إالَّ أُوَلد لم إني األنام. من ألحد أُذلَّ أْن ومن هذا، من «حاشاي بريان:

الكرام. َميتة إال أموت أن أحبُّ
كان بِمزراٍق بريان فَرماه إِليه. وصعد رأِسه، فوق الرتس ورفع جوذرز، ل فرتجَّ
يف بِمزراٍق ورماه ذلك عند جوذرز فاستشاط منه. ومَرق جوذرز، عضد فأصاب معه

ص٢٦٢. ج١، العربية الرتجمة 12
ص٢٦٣. ج١، العربية، الرتجمة 13
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قىض حتى بحشائشه يتغرغر األرض إىل ووقع فمه، إىل الدم ففار كبِده، من فنفذ ظهره
وأوالده لسياوخش يًا تشفِّ بها وترشَّ غرفًة دِمِه من وغَرَف جوذرز، إليه فصعد نحبَه.
وغَرَز فرتكه ذلك، من منعتُْه ة رقَّ فأدركتُْه رأسه يحتزَّ بأن وهمَّ السبعني. جوذرز) (أوالد
من يفيض والدم عسكره إىل وعاد وركب الشمس. حرِّ من وجهه ليحمي رأسه عند َعَلمه

فيًضا.» عُضِده
مبارزة بعد القائدين مبارزة وهي امُلتبارزين، بني وقع فيما التفصيل إىل فانظر
أُصيب قد ِقْرنه رأى حني جوذرز الفردويس به أنطق ما انُظر ثم األبطال. من عرشين
الفردويس ديدن وهذا وتقلُّبه. الدهر ِغرَي ويذُكر يَعتِرب جعله فقد يُمناه، وانكرست فرُسه
عىل املوت يؤثِر فيجعله بريان اإليرانيني عدوِّ تحقري يُحاول لم تراه ثم الوقائع. كل يف
بالسيف يغلبه أن أعجَزُه أن بعد فرَسه أصابت سهٍم برميِة يغلبه جوذرز وجعل األْرس،
رأسه، يقطع فال له يرقُّ ثم انتقاًما، دِمِه من يَرشب جعله ثم والعمود. والخنجر والرمح

بعَلمه. الشمس من رأسه ويَحمي
وهو نظًما، ترجمته مثال ييل وفيما الكتاب. هذا قصص من ُمجَمل منثور مثال هذا

رستم: أبيه بيد ُقتل ابنها بأنَّ الخرب جاء حينما سهراب أم فعَلتْه ما يِصف

ال��م��ن��ت��َظ��ر ُس��ه��راب��ه��ا بَ��م��ص��رع ال��خ��ب��ر ب��ه��ذا دوَّت وت��واراُن
ال��ت��ي��اع��ا ال��ث��ي��اَب ع��ل��ي��ه ف��ق��دَّ س��راع��ا ج��اءوا ِس��ِم��ن��ج��ان14 َل��م��ْل��ك
األَج��ل أت��اه أب��ي��ه ب��س��ي��ف ال��ب��ط��ل أنَّ األمُّ وأُخ��ِب��رت
أس��ت��اُره��ا ال��ح��زن م��ن ��ت وُش��قَّ أظ��ف��اُره��ا ال��درَع ف��م��زَّق��ت
ح��ي��ن ك��ل ف��ي ال��م��وت وي��ن��ت��اب��ه��ا ال��ح��زي��ن ُج��ه��د وت��ج��أر ت��ئ��نُّ
ال��طُّ��َرر أص��ل��ه��ن م��ن ف��تَ��ج��ت��زُّ ��َع��ر ب��ال��شَّ أص��اب��ع��ه��ا ت��ل��فُّ
ال��م��أت��ِم ف��ي وت��ن��ه��ُض وت��ك��ب��و ال��دم دم��ع ال��خ��دِّ ع��ل��ى وتُ��ذري
رأِس��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��راب وت��ذرو ي��أِس��ه��ا ف��ي ال��ك��فِّ ع��ل��ى ت��ع��ضُّ
ال��ثَّ��ري؟ ط��واك أرٍض ب��أي��ة تُ��رى وروح��ي! ب��ن��يَّ ت��ق��ول:

ه. ألُمِّ سهراب جد هو 14
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ال��خ��ب��ر أب��غ��ي ورس��ت��م اب��ن��ي ع��ن ال��ب��ص��ر ض��ي��اء ال��ط��ري��ق م��ن��ح��ُت
وغ��ربً��ا ش��رًق��ا األرض ف��ي وط��وَّف��َت وص��ع��بً��ا س��ه��ًال ج��اوزَت ح��ِس��ب��تُ��ك
ال��ُخ��ط��ى ت��ح��ثُّ ن��ح��وي ف��أق��ب��ل��َت الُّ��ل��ق��ى وُح��مَّ أب��اك وج��ئ��َت
ال��خ��ن��ج��را ص��دِرك ف��ي يُ��ح��طِّ��م ال��ِم��س��ع��را األَب أنَّ خ��ل��ُت وم��ا
ال��س��ائ��ل��ة وال��َوف��رة ووج��ه��ك ال��ه��ائ��ل��ة ال��ق��ام��ة ي��رَح��ِم أل��م
رس��ت��ُم! ب��ال��ظُّ��ب��ى يُ��م��زِّق��ه — ي��رح��ُم أم��ا — ��ط��اط ال��شَّ وذاك

يقول: أن إىل

ي��ن��س��ِج��م دم��ِع��ه��ا ف��ي ال��ق��ل��ب دُم ت��ل��ت��ِدم ت��اِج��ِه إل��ى وج��اءت
ال��ن��اِض��ر ال��زَّم��ن زي��ن��ة إل��ى ال��ط��ائ��ر ط��رف��ه إل��ى وج��اءت
أم��َره��ا ع��ج��ٍب ف��ي ال��ن��اس ي��رى ص��دَره��ا رأس��ه إل��ى ف��ل��زَّت
خ��دَّه��ا ل��ح��اِف��ِره وتُ��دن��ي ج��ه��َده��ا ج��ب��ه��تَ��ه تُ��ق��بِّ��ل
ال��ُم��ف��تَ��َق��ْد ك��اب��ِن��ه��ا تُ��ع��ان��ق��ه��ا ك��َم��ْد ف��ي ل��ُح��لَّ��ت��ه وج��اءت
ال��م��ع��م��ع��ة َح��وم��ة ف��ي خ��ل��ي��َف��ي��ه وال��ِم��ق��م��ع��ة15 ال��س��ي��ف إل��ى وج��اءت
ال��ط��وي��ل ��م��ه��ري وال��سَّ ال��َق��وس إل��ى وال��ش��ل��ي��ل درِع��ِه إل��ى وج��اءت
ال��ُم��س��ت��َل��ْب رأَس��ه��ا ب��ه��ا ت��ص��كُّ ال��ذه��ْب ولُ��ْح��م ج��اءت وب��ال��تُّ��رس
ت��ع��ي ال ج��ي��َده��ا ب��ه��ا ت��غ��لُّ األذرِع ف��ي ث��م��ان��ي��ن ووه��ق
ال��ِم��ط��َع��ِن ال��وغ��ى ب��ل��ي��ِث تُ��ه��ي��ب وب��ال��خ��وَش��ِن ج��اءت وب��ال��ُخ��ود
ط��رِف��ِه م��ن ال��س��ب��ي��ب��َة ت��ج��زُّ س��ي��ِف��ِه م��ن تُ��ج��رِّد وث��ارت

إلخ. …
وهي ورستم، سهراب كقصة الطويلة الِقصص يف وَجَلده الشاعر ُقدرة وتتبنيَّ

بيت. وألف وستمائة تسعون وهي واسفنديار رستم وقصة بيتًا، وثمانون ستمائة
لتقاتُل يحتال فهو الحرجة، املواقف يف احتياله وُحسن الشاعر مهارة تتبنيَّ كما
خرزة عضِده عىل يحمل وهو أباه. ليلقى ِه أُمِّ بلد من خرج الذي سهراب وابنه رستم

كرز). (تعريب والجرز والدبوس العمود ى وتُسمَّ به، يرضب حديد من قضيب املقمعة: 15
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ة، عدَّ معارك يف واألب االبن يلتقي ثم بها، فيعِرفه عضده عىل ِلتُعلقها ُه أمَّ رستم أعطاها
قاتلة. رضبًة بخنجِره ويرضبه يَرصَعُه أن بعَد إالَّ ابنه األب يعِرف وال الحوادث وتتعاقب

عقًال. ُممكنة القصة ليجعل ويتلطَّف يحتال كلِّه هذا يف والشاعر
الذي إيران بطل رستم واسفنديار. رستم حرب يف الشاعر موقف هذا من وأحرج
واسفنديار سنة. ثالثمائة من أكثر كارثة كل من وأنقذَها أعدائها، عىل النرص لها كفَل
كثري. وقائع يف رستم أشبَه الذي زرادشت دين بل الناشئ، البطل كشتاسب امللك ابن
البطل تاريخ تجَحَد أن القصة تريد وال الحرب، يف البطَلني بالتقاء الحوادث وتنتهي
امللك، ابن اسفنديار بطولة من تغضَّ أن وال املتطاولة، العصور بمآثر ج امُلتوَّ القديم

ا: جدٍّ مجملة خالصة وهذه الجديد. الدين وبطل
الحروب، بعض يف انترص إذا امُللك إليه يُفوِّض أن اسفنديار ابنه وعَد كشتاسب
القديم البطل رستم حرب عىل يُحرِّضه أن كشتاسب ويريد الوعد. أباه واستنجز ففعل
رستم اسفنديار ويُعظِّم كشتاسب. بامللك يُباِل ولم وطنه، يف وأقام بنفسه اغرتَّ ألنه
أول فهذا البطل؛ حرب كارًها البطل فيخرج إليه؛ َه يُسريِّ أن إالَّ أبوه فيأبى عليه، ويُثني

القصة. يف تَحيُّل
إىل رستم يدعو بهَمن ابنه وأرسل رستم، مواطن زابلستان إىل اسفنديار وسار

ُمقيًَّدا. رستم يأتيه أن غضبه يف أقسم امللك أنَّ ويُخربه امللك، طاعة
ضيافته إىل اسفنديار ويدعو امللوك، خدمة يف وماضيه مآثره ذاكًرا رستم فيُجيب

امللك. إىل معه يَسري بأن وعًدا
امللك بأنَّ فيعتِذر اسفنديار، رستم فيستضيف والتصايف، الودِّ عىل البطالن ويتالقى

امللك. يمني يربَّ أن إىل ويدعوه امُلقام، يف له يأذن لم
وال رستم، تنال امللكية اسفنديار سهام وكانت البطالن، احرتََب أن إىل األمر وانتهى

(فرسه). ورخُشه رستم جرح اسفنديار، إىل رستم سهام تِصل
رستم فأبرأت — رضيًعا زاًال ربَّت التي وهي — بالَعنقاء رستم أبو زال فاستعان

اسفنديار. به يرمي سهًما يتَّخذه الطوفاء من ُغصنًا وأعطته الجراح، من والرَّخش
بالسهم فريِميَه فيأبى، حربه عن ليكفَّ إليه ع ويترضَّ اسفنديار إىل رستم يذهب ثم

حدقتَه. فيُصيب
امللك أبوه هو قتَلُه الذي أنَّ اسفنديار ويعِرتف اسفنديار، أصاب ملا رستُم ع ويتوجَّ
ويتعاهدان لرُيبيه، بهمن بولده رستم إىل يُويص ثم رستم. حرب إىل ألجأه الذي كشتاسب

هذا. عىل
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البطالن وإذا املغلوب، ومن الغالب َمن يدري ال والقارئ القصة، تنتهي وهكذا
قتل وقد ا.16 بدٍّ منه يجد لم وكالهما عليه، ُمكَرٌه كالهما القتال، هذا جناية من بريئان

قيرص. بروتس َقتَل كما يُحبُّه وهو اسفنديار رستم

األخرى واملالِحم الشاهنامة (ب)

إىل العصور أقدم منذ وأساطري تاريٍخ من الفارسية الروايات وعته ما سِجلُّ الشاهنامة
التاريخ، ترتيب ُمرتَّبة وهي للقوم. تاريًخا لتكون ت ونُظمِّ ُجِمعت وقد اإلسالمي. الفتح
الساسانية بالدولة تنتهي حتى التاريخ إىل الُخرافات من تتدرَّج ُدَول، أربع تتناول

سنة. ٣٨٧٢ فيها القصص ويستمر اإلسالمي، والفتح
واإلنيادة يانا والراما واملهايهارتا واألوذيسية كاإللياذة واحدة قصة ليست فهي
هذه تُشبه منها واحدة كل غرامية، أو حماسية قصٍص عىل تحتوي ولكنها وغريها،
كيكاوس حرب أو أفريدون بني حرب مثل: الشاهنامة؛ من فصلُها ويمكن املالحم
زال قصة ومثل: الحماسية. القصص من ورستم، سهراب قصة أو مازندران، يف والجن

الُحب. قصص من ومنيزه وبيزن وروذابه،
ألنه شاكيًا، أو واعًظا الفصول، أثناء يف — الشاعر وهو — القاصُّ يظهر وكذلك
يف القاصُّ فيها يختفي التي األُخرى كالقصص ال فيها، يظهر القصص بني ُفَرًجا يِجد

كله. الَقَصص
املنظومة: أثناء نفسه عن الفردويس تحدُّث ِمن َمثل وهذا

الدهر الفردويسمن شكوى

زاِري��ا ِك��بَ��ري ع��ل��ى غ��دوَت ع��ال��يً��ا دائ��ًرا ف��ل��ًك��ا أي��ا
ال��َم��ش��ي��ب ح��ي��ن ب��ال��ذُّلِّ وأن��ح��ي��َت ق��ش��ي��ٌب وع��م��ري ع��ل��يَّ ح��َدب��َت
ال��ح��ري��ر م��سُّ يُ��ص��ب��ح ��وك وك��ال��شَّ ن��ض��ي��ر ك��لُّ ال��ده��ر ع��ل��ى ويَ��ذوي
ال��بَ��ه��ي ال��س��راج ذاك وأط��ف��أ ��وي ال��سَّ ال��ري��اض َس��رو ال��ده��ر ح��ن��ى

ص٣٥١. ج١، العربية، الرتجمة يف القصة ُخالصة انظر 16
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دًم��ا أب��ك��ي م��ن��ك ذا أن��ا وه��ا ُم��ك��رًم��ا ل��ي ك��األمِّ ك��ن��َت وق��د
ال��ُم��ظ��ل��ِم ص��رِف��ك م��ن ف��وي��الُه ت��ح��لُ��م ول��م َوف��ي��َت إن وم��ا
ش��ان��ئً��ا ت��ن��ق��ِل��ْب ل��م ول��ي��تَ��ك ن��اش��ئً��ا ت��َرن��ي ل��م ف��ل��ي��تَ��َك
األن��ام ل��ربِّ ش��ك��ات��ي أب��ثُّ ال��ظ��الم ه��ذا تَ��رك��ي ُح��مَّ إذا
ال��ت��راب ج��ن��ي��َت ��ا م��مَّ ب��رأس��ي ال��ع��ذاب ه��ذا ال��ل��ه إل��ى س��أش��ك��و
واك��َف��َه��ر إث��َم��ُه ل��ي ف��أض��ع��َف ال��ِك��بَ��ر ح��ي��ن َض��ع��ف��ي ال��ده��ر رأى

∗∗∗
أج��ه��َل��ك م��ا ال��ش��ي��خ أي��ه��ا ك��ف��ى ال��ف��ل��ك إل��يَّ ال��ج��واب ف��ردَّ
ال��ب��ص��ي��ر؟ ش��ك��اُة ال��ش��ك��اُة أه��ذي األم��ور إل��يَّ تَ��ُردَّ ل��م��اذا
روَّأتُ��ُه ب��ال��ِع��ل��م ال��ع��ق��ل ل��ك ت��ب��وَّأت��ُه ب��أْوٍج ل��ي وم��ن
وال��رََّش��ْد ال��ه��وى ب��ي��ن وح��ك��ُم��ك رغ��ْد وع��ي��ش ون��وم ط��ع��اٌم
وال��ق��م��ْر ب��ذا ت��دري ال��ش��م��س وال ال��خ��ط��ْر ب��ه��ذا ي��دان وم��ال��ي
واألص��ي��ِل ��ح��ى وال��ضُّ ال��دُّج��ى وربَّ ال��س��ب��ي��ِل ربَّ س��ب��ي��ل��ك ع��ن ف��س��ل
خ��ت��اُم أو ف��ع��ِل��ِه ف��ي ب��دء وال ي��ن��اُم ال ظ��اه��ر واح��ٌد أج��ل
يُ��ري��د ح��ي��ث وج��ه��ي أوج��ه ال��ع��ب��ي��د ب��ع��ض ال��خ��ل��ق ف��ي وإن��ي
ح��ك��ِم��ِه ع��ن ال��وج��َه أع��رف وال َح��ت��ِم��ِه س��وى أط��ع��ُت إن وم��ا
ُس��ِئ��ْل ق��د م��ن خ��ي��َر راض��يً��ا وَس��ْل اتَّ��ك��ْل وع��ل��ي��ه ِس��ْر ال��ل��ه إل��ى
ال��ح��َل��ْك ف��ي َم��ص��اب��ي��ح��ه وأذك��ى ال��ف��ل��ك أدار ق��د غ��ي��ُره ف��م��ا

الشاهنامة بعد القصصالحماسية (ج)

فاتََّجَه بهم؛ وأُعجبوا أبطالها وعارشوا محافلهم، يف وأنشدوها بالشاهنامة، الناس كلَف
فنَظموا يعرفها، لم أو الفردويس أغفلها التي القديمة القصص نْظم إىل الشعراء من كثري
رستم أُرسة سيما وال قرابتهم ذوي أو الشاهنامة أبطال حول يدور ُمعظمها قصًصا

الشاهنامة.17 بطولة يف األوىل املكانة لها التي

ص٩٣. للشاهنامة، العربية الرتجمة إىل املدخل انظر 17
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الغرامية القصص (د)

أن الشاعر أراد قرآنية قصة وهي وُزليخا، يوسف قصة الشاهنامة بعد الفردويس ونظم
القصة. مقدمة يف هذا هو يعلن الشاهنامة؛ يف القدماء أساطري نظِمه عن بنظِمها ر يُكفِّ

والبختياري. البلخي املؤيد أبو شاعران: نظِمها إىل سبَقه قد إنه الفردويس ويقول
ليست قصص هي الفارسية، القصص من أخرى سلسلة بدءَ القصة هذه نظم كان
الزهد من نزعات يُخالطها وأخالقية، فلسفية أو تاريخية أو غرامية ولكنها حماسية،
من حديثه يأتي الذي التصوُّف يف فتُدخلها أحيانًا النزعات هذه عليها وتغلب والتصوُّف،

بعد.
وزليخا يوسف قصة — الخامس القرن شعراء من — البخاري عمعق الشاعر نَظم
— التاسع القرن شعراء من — العظيم ويف الصُّ الجامي الرحمن عبد نظمها ثُمَّ أيًضا.

بعد. من آخرون ونظمها
وأحد للفردويس، ُمعارص وهو ٤٣١ه، سنة (املتوىفَّ الُعنرصي الشاعر نَظم وقد
وعذراء، وامق قصة الغزنوي) محمود السلطان حماية يف عاشوا الذين الشعراء كبار
عهد يف بالفارسية نُِظمت أنها ويُروى بالعربية. هارون بن سهل كتبَها قديمة قصة وهي
من — الجرجاني فصيحي بعد من نظمها ثم الهجري. الثالث القرن يف أي طاهر بني
والقاجاِريِّني. الصفويني عهد يف رين امُلتأخِّ الشعراء من وكثري — الخامس القرن شعراء
الجرجاني الدين خري نظَمها القديمة الفارسية الغرام قصص من أخرى وقصة

ورامني. ويسن قصة وهي الخامس، القرن يف — طغرلبك السلطان شاعر —
(كرسى وشريين خرسو قصة مرَّات، فنظموها الشعراء بها أُولع التي القصص ومن

شعراء. وتِبَعه نظامي العظيم الشاعر نظمها شريين)، وحظيَّتُه برويز
خرسو األمري ثم نظامي، نظَمها واملجنون، ليىل قصة الخاِلصة، العربية القصة ثم
الجامي، الرحمن عبد ثم الهند، يف الفارسية شعراء أحد ٨٢٥ه) سنة (امُلتوىفَّ الدهلوي

عرش. الثاني القرن شعراء من ونامي ٨٩٥ه) سنة (امُلتوىفَّ الشريازي مكتبي ثم
نظامي إىل القصص من الرضب هذا يف والدقة واإلحكام نعة الصَّ انتهت وقد
قصصية، أربٌع منها خمًسا، منظوماٍت نظم وقد ٦٠٠ه) سنة حدود يف (امُلتوىفَّ الكنجوى
بعض كلَف وقد إسكندر. وقصة بهرام، وقصة واملجنون، وليىل وشريين، خرسو هي

أيًضا. «خمسة» أصحاب يكونوا بأن بعِده من الشعراء
اإلجمال. بهذا فأكتَفي القصص هذه من نماذج لرتجمة هنا املجال يتَِّسع وال
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الصوفية شعراء (2-7)

عىل فيه الذاهبون يجتمع املعاِلم، بني مذهبًا وال املسائل، محدودة فلسفًة ليس التصوُّف
وينِفرون الحدود، يكرهون الصوفيون بل الفعل، يف واحدة وخطة الفكر، يف واحد رأٍي
نفٍس لكل أنَّ يَعنُون آدم، بني أنفس كعدد هللا إىل الطُرق إنَّ قالوا: وقد القيود، من
الزمان مرِّ عىل وأفعالهم الصوفية أقوال من اجتمعت قد هذا مع ولكن هللا، إىل طريَقها
هذه يفعل أو اآلراء، هذه يرى من الناس ي ويُسمِّ مذهبهم قواعد من تُعدُّ وأفعال آراء

«صوفيٍّا». األفعال
املنطقي الحدَّ يحاولوا لم امُلعرِّفني ألن والصوف، التصوُّف تعريفات كثُرت وقد
عليه غلب أو به، التصوف فعرَّف ُمستحَسن وصٍف إىل واحٍد كل نَظَر ولكن الجامع،

منها: تعريفات القشريي رسالة يف جاء وقد غريه. عىل فآثره أحوالهم من حال
به. ويُحييك عنك الحقُّ يُميتك أن هو التصوُّف الُجنيد: قال

الوقت. يف به أوىل هو بما وقٍت كل يف العبُد يكون أن امللكي: عثمان بن عمرو وقال
يريد. ما عىل تعاىل هللا مع النفس اسرتسال رويم. وقال

الخالئق. أيدي يف ا ممَّ واليأس بالحقائق األخذ الكرخي: معروف وقال
َهمٍّ. بال هللا مع الجلوس الشبيل: وقال

ُسئل وقد الجريري محمد أبي كقول العمل، جانب إىل فيه يُنَظر ما التعريفات ومن
التصوف: عن

َدني. ُخلق كل من والخروج سني، ُخلٍق كل يف الدخول
ق والتحقُّ واالفتقار، بالفقر ك التمسُّ خصال: ثالث عىل يُبنى التصوف رويم: وقول

إلخ. … واالختيار التعرُّض وتْرك واإليثار، بالبذل
يشء. يمِلُكك وال شيئًا، تملك أالَّ هو سمنون: وقال

تعريًفا التصوُّف يعرِّف أن يبُعد ال أئمتهم وأحوال القوم بتاريخ العارف أن وأرى
تعاىل. هللا يف الفناء بها يُراد وعَمل وِذكر ِفكر بأنه ُمجمًال

مراحل: ثالث فيه يِجد اإلسالمي التصوُّف تاريخ يف الناظر ثُم

البرصي الحَسن سرية يف نِجده وهذا الجزاء. من الشديد والخوف والزُّهد التعبُّد األوىل:
وأمثالهما. الثوري، وُسفيان
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وِبرش الكرخي، معروف أقوال يف نجد كما واملحبَّة، املعرفة فيها ذكرُت الثانية: واملرحلة
فقلت، املحبَّة: عن يوًما الرسيُّ سألني الُجنيد قال وأمثالهم. قطي السَّ يُّ والرسِّ الحايف،
ذراِعِه جلدَة الرسي فأخذ وكذا. كذا قوم وقال اإليثار. قوم وقال املوافقة، قوم قال
الَعْظم هذا عىل يبسْت الجلدة هذه إن قلُت لو تعاىل وعزَّتِِه قال: ثم تمتد. فلم ومدَّها

لصَدْقُت. محبَّتِِه من
املرصي. النون ذو املعرفة يف الكالم أكثَر ن وممَّ

امُلتكلِّمني أوائل ومن الوجود. بوحدة القول إىل أدَّت التي الفناء مرحلة الثالثة: واملرحلة
يزيد أبو أقوالهم عىل امَلغلوبني فيها امُلفِرطني وِمن بيل. والشِّ الُجنيد، الفناء يف
يف العناء من الجنيد َلِقيَه مما صورة اج الرسَّ نرص ألبي اللَُّمع كتاب ويف البسطامي.

يزيد. أبي أقوال تأويل

املؤلَّفات، فيها وُوِضعت حت وُرشِ الزمان، مرِّ عىل النزعات هذه اتَّضحت وقد
واألقوال. املناهج فيها واختلفْت

وأهل وأفعالهم، أقوالهم الحافظني حو الصَّ أهل إىل الثالث القرن منذ الناس وانقسم
أنفسهم. عىل الوْجُد يَغلبهم الذين كِر السُّ

تفصيله. بله املوضوع هذا يف الكالم إلجمال املجال يتَّسع وليس
الفارسية. اللغة يف الصوفية شعراء عىل الكالم قبل اللَّمحة هذه أقدِّم أن أردُت وإنما
وحديث قليل، والتعبُّد بالزُّهد اهتمامهم ولكن الثالث، املراحل هذه تتجىلَّ شعرهم ويف
واملجاز، الحقيقة بني تَُعد، ال ُصَوٍر يف ِشعرهم به يفيض والفناء والوجد والِعشق املعرفة
والطُّرَّة والوجه الحبيب عن حديثهم كثُر وقد والخفاء. والوضوح والكتابة، والترصيح
ما هم يَعِرفون ة خاصَّ لغٌة لهم صار حتى هذا ونحو والساقي، والكأس والخمر والعني،
.( الرسِّ (حديقة راز كلشن كتابه يف الشبسرتي محمود منها كثريًا فرسَّ وقد بها. يُريدون
اإلنسان ه أحسَّ ما أسمى هي واآلفاقيَّة، النفسية املعاني من ألوٌف املعاني هذه ومع
يلقاه وما اإلنسان بمقاصد يتصل مما سماًعا، أو مشاهدًة العاَلم يف أدَرَكه أو نفسه يف
وُقبحها، جمالها يف رة ُمصوَّ اإلنسانية النفس أن والُخالصة املقاصد. هذه إىل سبيله يف
عاَلِمها إىل الُعليا نزعاتها ويف وشقائها، وسعادتها وبُغضها، وُحبها وإسفافها، وسُموِّها

وُمنتهاها. ُمبدئها هللا وإىل
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والقصص الطويلة فالقصص كبري، نصيب اهتمامهم من له والتمثيل والقصص
القصص إىل واإلشارة والتمثيل الكبرية، القصص ثنايا يف تأتي التي أو املستقلة، الصغرية

الصويف. الشعر قارئ يراه ما أظهر والحوادث،
فهي الوجود، لوحدة الصوفية تصور أُبني أن — املجال ِضيق عىل — ويحُسن

أشعارهم. أبلغ وراء امُلستكنَّة والفكرة أناشيدهم، يف الشائعة النغمة
الشتيت؛ والعشب امُلتعدد، والزهر امُلختلف، الشجر فيُخرج يَفيض نبع الوجود وحدة

الفكرة. هذه ووراءها واأللوان األشكال مختلفة متعددة صور
هو واحد، وجود إال كلِّه العاَلم يف ليس أنه فيها أشعارهم عنه تنمُّ ما وُخالصة
املطلق الوجود هذا تجىلَّ وقد املحض. والجمال امَلحض الخري وهو امُلطلق، الحقُّ الوجود
قال كما أو التجيلِّ الجمال صفات وأول يُعَرف، أن الجمال هذا أراد العالم؛ عنه فصَدر
«كنُت القديس: الحديث هذا الصوفية يروي ذلك ويف الظهور.» يقتيض «الكمال أفلوطني:
شعراء يُشري ما أكثر وما عرفوني.» فبي الخلق فخلقُت أُعَرف أن فأردُت َمخفيٍّا كنًزا

الحديث. هذا إىل الصوفية
يف الشمس أشعة أو املرآة يف كالخيال ظهر عَدم هو بل وجوًدا، ليس العاَلم وهذا

املاء.
عليه ما عىل اآلن وهو معه. يشء وال هللا «كان آَخر، أثًرا الصوفية يروي هذا ويف

كان.»
فصارت املادة ت ترقَّ ثم املادة، عاَلم بلغ حتى مراِتب يف هللا عن الَفيض تنزَّل وقد
مرًة امُلطَلق بالوجود العالم تِصل التي الحلقة وهو كامًال، إنسانًا ثم حيوانًا، ثم نباتًا،

أُخرى.
األكرب: العاَلم فيه انطوى الذي األصغر العالم وهو العالم، ُخالصة اإلنسان

األك��ب��ُر ال��ع��اَل��م ان��ط��وى وف��ي��ك ص��غ��ي��ر ُج��رٌم أن��ك وت��زع��م

امُلطلق، باملوجود العَدم أو املادة ِصلة وهو وباهلل بنفسه الشاعر العاَلم وجدان وهو
ومادة. ُروح من وعَدم، وجوٍد من مركَّب فهو

هذه يف ويف الصُّ وغاية عاَلِمها. إىل دائم حننٍي يف وهي الغيب، عاَلم من والرُّوح
عالقٍة كل من ويُحرِّرها ص، التقفُّ هذا من يُخلِّصها وأْن النجاة، للروح يُيرسِّ أن الحياة
الروح تُحرر التي وامُلجاهدات الرياضات هي هذه النجاة إىل والطريق باهلل. تتِصل حتى
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بزماٍن محدود غري ُمطلًقا وجوًدا وتُرجعها القيود، من وتُطلقها والشهوات، األهواء من
هوى. أو َميٍل أو مكان أو

غايته. يبلُغ حتى امُلرِشد بهداية السالك يقَطُعها وأودية مراِحل الطريق هذا يف ولهم

واملعشوق. العاشق فيها يتَِّحد والعقل املعرفة وراء حال وتلك الفناء، يف يُوَجد ثم فيفنى
العقل من أجرأ وهو دنَس، كل ِمن ر وتُطهِّ َخبَث، كلَّ تنفي التي النار هو والعشق

واقتحامها. األهوال مبارشة عىل منه وأقَدُر
العاَلم مئات يحِرق أبيٍّا، رسيًعا ُمضطرًما كالنار يميض من «العاشق العطار: يقول
هربًا.» العقل وىلَّ الِعشق جاء فإذا ُدخان، والعقل نار، العشق … عني طرفَة يُبايل وال

حجاب، مائة لحظة كل وتُمزِّق السماوات، إىل تنُظر أن «الِعشق الدين: جالل ويقول
الحياة.» تهُجر أن خطواته وأول

خطوة أول رشط وأخطار، أهوال من ليىل منزل إىل الطريق يف «كم حافظ: ويقول
املجنون.» تكون أن

له إن ليسَمع، العاشق فأين حجاب. وراء من ألحانًا م يُنغَّ «الِعشق الجامي: ويقول
الذي ذا فمن نغماته، أصداء العاَلم كل عجيبًا. لحنًا آٍن كل ويف جديدة، نغمة نَفٍس كل يف
إنَّ أرساًرا! األصداء تحفظ وكيف العاَلم، يُفشيها أرسار تلك الدائم؟ دى الصَّ لهذا استمع

ام.» بنمَّ أنا فما أنت فاستِمع ذرة، كل لسان عىل ه رسَّ
ملعرفتها، النفس تُجاهد التي الُعليا الحقيقة إعظامهم الوحدة يف بعقيدتهم ويتَِّصل

الناس: بها يختلف التي َور والصُّ األشكال واحتقاِرهم
ضال.» فيه وليس حائر عاَلم ة، دَّ السُّ هذه إىل إال ملًَّة وسبعني االثنتنَي وجوه «ليست

بيت.» بعد بيٍت يف عنك أُفتِّش أعني الدير، يف وتارًة الكعبة، يف تارًة «أطلبُك
بعضهم: يقول بل

كما الحرضة، هذه اإلنسان يقصد حني النِّعال صفِّ يف يُرتكان والِفكر اإليمان «إنَّ
املقدس.» الوادي يف نعَليه موىس خلع وكما نعَليه، امُلصيل يخلع

من لَُمع امُلعارصين وِشعر الفردويس، ِشعر يف شعرائه: وكبار الصويف الشعر ر تطوُّ
يوسف قصة مثل الدينية الِقصص سيما وال األخرى املوضوعات أثناء جاءت التصوُّف
غريه، يف ينُظم فلم التصوُّف عىل شعره قرص الفردويس ُمعارصي أحد ولكنَّ وزليخا.
النظم من رضبًا أفكاره عن لإلبانة الشاعر هذا اختار وقد ُصويف. شاعٍر أول فكان
من فكرًة تحوي رباعية كلُّ وكانت فيها، الناظمني أوائل من فكان الرُّباعيات، هو قصريًا
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التصوُّف أي لها، اختريت التي والصورة الفكرة فتُذيع األمثال، َمسري بها تَسري أفكاره
والرُّباعيات.

خرسان يف مهنا بلدٍة من الخري أبي بن سعيد أبو هو الشاعر ذلكم سعيد: أبو
افرتقا ا فلمَّ التقيا أنهما ويُروى سينا. ابن الرئيس للشيخ ُمعاًرصا وكان (٣٥٧–٤٤٠ه)،
ت صحَّ فإن أعرفه.» ما يرى «هو سينا: ابن وقال أرى.» ما يعِرف «هو سعيد: أبو قال
يُحاولون األوَّلون فْرق. من والفالسفة الصوفية بني ما إىل إشارة فهي تَِصح لم أو الرواية

والتفكري. العقل عىل يعتمدون واآلخرون واملشاهدة، الكشف
يف شاعت التي الشعرية الصور يف الصوفية الفكرة صاغ من أول سعيد أبو ويُعتَرب

بعِده. من الصوفية أقوال
العربية: الرباعية هذه إليه تُعزى

ع��ل��ي��ك وأق��ب��ل��ُت أع��رض��ُت غ��ي��رك ع��ن ب��ي��َدي��ك وُروح��ي ح��اج��ت��ي ب��ك م��ن ي��ا
ع��ل��ي��ك ت��وك��ل��ت راج��يً��ا، ج��ئ��تُ��َك ق��د ب��ه أس��ت��ظ��ِه��ر ص��ال��ح ع��م��ل م��ال��ي

ترجمته: ما الفارسية رباعياته ومن

دائم؛ تَمنٍّ قلٍب كل يف ووصلُه العاَلم، ييضء قمٌر وجُهُه من يا
بني فويل ِمثيل، إنساٍن كلِّ مع كنُت وإْن معي، منك خريًا غريي مع كنَت إن وييل

آدم.
∗∗∗

أفضل. منه العاشق أنَّ يدري ال يعمل، بالشهادة للظفر الغازي
يُقتَل. الصديق بيد وذاك العدو قتيل هذا القيامة، يوم ذاك هذا يُشِبه كيف

∗∗∗
جميل.» ذراك إىل ٍه توجُّ وكل جميل، طريقك يف سري «كل

جميل.» يذكرك لساٍن بكل واسُمك جميل، تراك عنٍي بكل «ووجُهك
∗∗∗

عشقك.» يف جسٍم بغري يُعاش وإنما أجلك، من َدْمع كلها وعيني أَلم، كله «جسمي
لك.» العاشق فمن معشوًقا ُكيلِّ رصُت العشق؟ هذا فما أثر، منِّي يبَق «لم
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∗∗∗
عاًرا.» الجنة إىل النظر حسبُت ناًرا، قلبي يف أحسسُت «منذ

ناًرا.» الجنة هذه لعددُت أرك، ولم الجنة رأيُت «ولو

كتب وقد (٣٩٦–٤٨١ه) األنصاري هللا عبد الشيخ ُهراة يف ظهر ثم األنصاري:
من هي منثورة، ومناجاة ديوان وله الصوفية، طبقات منها التصوف، يف منثورًة كتبًا

منها: نُبَذ وهذه الفاريس. النثر َوعى ما أجمل
والتوفيق.» فضلك إالَّ فمايل بيدي، ُخذ طريق، خلفي وليس خطر، أمامي «إلهي

فإنما طلبْنا إذا أشعارك، ألسنتنا وعىل أرسارك، قلوبنا ويف خمارك، رءوسنا يف إلهي
وأنا عنده، ليس ا ممَّ ُمفلس إنسان كلُّ إلهي، ثناك. نُرتِّل فإنما ُقلنا وإذا رضاك، نطلُب
دار بدونك الجنة ليست إلهي، لشكرك. لساَن وال لفضلك، حدَّ ال عندي، مما ُمفلس
قلبًا وهبْنا سواك، ترى ال عينًا امنحنا إلهي والحبور. الحرية محبَّتك بَغري وكيف رسور،
وإن سلعة، لَدينا فليس وزنَت وإن ة، حجَّ لنا فليس سألَت إْن إلهي تقواك. إالَّ يختار ال
فقراء وإليك عاِطلون، الطاعة زينة ومن ُمعِدمون، ُمفلسون نحن طاقة، فينا فما أحرقَت
الناس كلُّ إلهي، أقول؟ فماذا ناظر وأنت أطلب، فماذا حارض أنت إلهي، ُمحتاجون.
ما وقبيٌح الجمال، لك إلهي، إليه. تنُظر أن يرجو هللا وعبد إليك، ينظروا أن يرجون
يوِقن القلَب ولكنَّ رهيب، ُمظلم الفراق ليُل إلهي، بتقواك. الجنة يشرتون والزُّهاد سواك،
عىل نثرَت وأنت االصطفاء، ُدرَّ آدم ِحجر يف ألقيَت أنت إلهي، قريب. الوصال صبح أنَّ
إلهي، فتنت. الذي أنك والحقُّ أنت، ال الرشَّ فعْلنا بًا تأدُّ نقول الشقاء، تُراب إبليس َفْرق

اإلحراق. جهنم يف تبغي فلماذا الفراق، نار عندك
الشعراء أئمة طليعة يُعدُّ الذي الكبري الشاعر هؤالء آثار عىل جاء ثم سنائي:
الدين جالل قال وقد ٥٤٥ه. سنة امُلتوىفَّ الغزنوي سنائي الدين مجد وهو الصوفية،
والعطَّار.»18 سنائي أثر عىل وجئنا عينَيه، سنائي وكان وجًها، العطار «كان الرومي:

هذا. الدين جالل لقول وكتابتهم أحاديثهم يف الثالثة يَجمعون الناس زال فما

18

آم��دي��م وس��ن��ائ��ي ع��ط��ار أزب��ي م��ا أو ج��ش��م دو وس��ن��ائ��ي ب��ود روى ع��ط��ار
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الحقائق» «حديقة اسمه تعليمي كتاب وهو التصوف، يف ُمطوَّل مثنوي أوَّل ولسنائي
٥٢٥ه. سنة نظمه

قوله: سنائي آراء من يُختار ا وممَّ
ألفاًظا.»19 للمعاني وال معاني، األلفاظ يف أجد لم حني قلُت ما كل عن «رجعُت
الوجد من أنفسهم يف ا عمَّ اإلبانة عن العجز ون يحسُّ حني الصوفية يقوله ما ُخالصة وهو

الخفي. اإلدراك أو
عالم أو املادة عاَلم يف الرُِّقيَّ أن فيها يُبني أن يريد أحَسبُه أبيات أقواله عجيب ومن

قوله: وذلك مديد، وزمٍن طويل جهاٍد من له بدَّ ال ا جدٍّ بطيء الرُّوح
عنُقه.20 يُقَطع أن تُه صحَّ كالشمع كنَت فيه مرضَت كلَّما عجيب، أَلم الدَّين «أَلم

يُذيب أَلٍم من بدَّ ال واللسان؟ بالقول الطريق هذا يف غايتَُه اإلنسان يبلغ كيف
ِمقدام. ورُجل الصرب،

فصيًحا. فاضًال أو كامًال عاقًال طبيعته بلُطف الطفل يصري حتى القرون تميض
اليمن.21 يف عقيًقا أو بدخشان يف لْعًال الشمس حرِّ يف الحَجر ليصري السنون وتميض
لحمار.22 رسنًا أو لُصويف خرقة شاٍة ظهر من صوٍف قبضة لتصري الشهور وتميض
كفنًا أو لجميل ُحلَّة فتصري والطني املاء من ُقطن قطعة لتخرج األسابيع وتميض

لشهيد.
عَدن. يف ُدرٍّا الصَدف َجوف يف املطر ليَصري انتظار بعد انتظاٍر يف األيام وتميض

للحق.23 قرينًا رجًال قرن لتُخرج عمر وطول واستقامة، وإخالص، ِصدٍق من بدَّ وال
هوى وإما الحبيب رضا إما فاخرت بقبلتنَي، التوحيد طريق عىل االستقامة تمكن ال

النفس.»

19

س��خ��ن م��ع��ن��ى ودر م��ع��ن��ى س��خ��ن در ن��ي��س��ت زان��ك��ه ك��ف��ت��م زان��ك��ه ك��ش��ت��م ب��از

ضوءها. فيقوى قتيلتُها لتطول رأسها ُقطع ضوءها قلَّ إذا الشمعة أن يعني 20

كاليمن. النفيسة األحجار ببعض معروفة تركستان يف بدخشان 21

مدح. ال ذمٌّ فهي املظاهر عند الواقف للُمتعبِد وصًفا الصوفية شعراء كالم يف أحيانًا تأتي ُصويف كلمة 22

األولياء. أحد القرني أويس إىل يُشري 23
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وزمنًا جهاًدا يقتيض ولكنه يسريًا، ليس الكمال أنَّ يُبني أن أراد الشاعر أنَّ ويظهر
الشاعر حبَّ فإن إلخ، … والشهور والسنني القرون بِذكر القارئ يُبايل أالَّ وينبغي طويًال.

اإلخالل. بعض بالفكرة أخلَّ كلَّها الزمان مقادير يذُكر أن
الذي اإللهي، الُحب شاعر الفيَّاض، العميق للشاعر الطريق هؤالء د مهَّ العطار:
يف امُلتوىفَّ النيسابوري العطار الدين فريد وهو السالكني»؛ «سوط ى تُسمَّ أقواله كانت

السابع. القرن أوائل
بندنامه أْسرَيُها وقصرية، طويلة منظومة أربعني ُزهاء العظيم الشاعر هذا نظم

الطري. ومنطق النصائح)، (كتاب
والرتكية. العربية إىل وتُرِجمت للتأديب، اتُّخذت دينية أخالقية فمنظومة األوىل فأما
والخلود. يت الصِّ للعطار ضِمن الذي الكتاب فهو الطري منطق وأما الطري: منطق
(امَلثنوي)، املزدوجة والقافية الرمل بحر يف بيت وستمائة آالف أربعة ُزهاء فيها منظومة
ستمائة تستغِرق الراشدين الخلفاء ومدح الرسول عىل والصالة التحميد يف ُمقدِّمة لها
القصة هذه وخالصة وخاتمة. مقالة وأربعني خمٍس يف قصته الشاعر يقصُّ ثم بيت،

العجيبة:
رئيس لها ليس وأنها والفوىض، التفرُّق من فيه هي ما فتشاَكْت اجتمعت الطري إنَّ

مِلك. من ة أمَّ تخلو ال حني عىل كلمتَها يجَمع

سليمان، وصحبُت الحق، طلب يف وجهدُت الناس، واعتزلُت الدهر، َخربُت الُهدهد:
عجزُت ولكني ملًكا لنا أنَّ وعرفُت وقاصيها، ودانيها وَحزنِها، سْهِلها األرض يف وطوَّفُت
وراء السيمرغ، اسُمه مِلُكنا مكانه. نبلُغ أن استطْعنا تعاونَّا فإْن وحدي، إليه املسري عن
البيان يُحيط ال جالله، حَرم يف هو بعيدون. ونحن قريب، منَّا هو قاف، اسُمه جبل

الُحُجب. من آالف ودونه بوصِفه،
جناحه من فسقطْت ني، الصِّ سماء يف الليل ظلماِت يف طائًرا كان أنه به العهد وأول
ولو الِعلم اطلُبوا األثر: تسمعوا ألم العجيبة. ألوانها من بًا تَعجُّ األمم قيامة فقامت ريشة،

. منكنَّ طائر ظهر ما العاَلم هذا يف الريشة هذه نقش ظهر أن ولوال الصني؟ يف

الرحيل وأزمعت السيمرغ إىل وق الشَّ هاَجها الهدهد مقال الطري سمعت ا (فلمَّ
يعتِذر.) منها كثريٌ فأخذ أهواٍل من الطريق يف ما ذكرْت ثم إليه،
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فراق أُطيق فكيف بأغاريدي؛ وجًدا القلوب أفَعمُت العاشقني، إمام أنا البلبل:
الورد؟ حبيبي

فحبَُسوني بي الناس أغرى الريش هذا جمال إنَّ قاسيت. ما حسبي الببغاء:
السيمرغ. جناح تحت الطريان أستطيع ال أني عىل . امُلِمضَّ واأللم الطويل الغمَّ فقاَسيُت
ولسُت إليها، أرجع أن ي همِّ وكلُّ منها، فُطردُت الجنة يف آدم مع كنُت الطاووس:

السيمرغ. مصاحبة أطيق
مفارقة أستطيع ولسُت غريي، عند فيما وزهدُت املاء، ولزمُت الطهارة، ألفُت البط:

اليَبَس. عىل والَعيش املاء
أبرَحها؟ أن أستطيع فكيف إليها، وسكنُت الجبال، أَِلفُت وأنا الحَجل:

املقِصد؟ ذلك إىل السبيل هذه أسلُك أن الضعيفة، الصغرية أنا يل أنَّى الصعوة:
املكانة. هذه أترك أن أودُّ وال امللوك، أيدي من مكاني تعلمون البازي:

وترتُكَن ألفتُنَّ بما تعتذرَن كيف الخري، إال أبغي ولسُت نصًحا، آلوُكنَّ ال الهدهد:
بعيد. كل ويُقرِّبان صعب، كل يهوِّنان والصرب العزم إن الخطري؟ املطلب هذا

امللك بهذا يِصلنا الذي وما البعيدة؟ ة الشاقَّ الطريق هذه نقطع كيف الطري:
األسئلة). (وتكثُر العظيم؟

الشدائد؟ لقاء من والوَجل الدَّعة، إىل والركون الطلب، يف التواني هذا ما الهدهد:
تجىلَّ فقد بالسيمرغ الطري ِصلة وأما والتجلُّد. والعزم ة الهمَّ من الطَلب هذا بكفاء تزوَّدن
أيَّتُها الظالل هذه فأنتنَّ الظالل؛ آالف األرض عىل فوقعْت الحجب وراء من كالشمس

الطري.
إىل عقبٍة كلَّ واقتحم سبيله، يف صعٍب كلَّ العاِشق استسهل صَدَق إذا العشق إنَّ

حبيبه.

ِدينه، من العشق أخرجه الذي صنعان الشيخ قصة إىل الشاعر يستطرد (وهنا
يف عجيبة قصة وهي هللا. لطف أدرَكُه حتى النصح، يُجِد فلم تالميذه ونصحه

بيت.) مائتي

يُْقَرع أن وعىل إليه، املسري عىل وأجمعْت السيمرغ، إىل شوًقا الطري هاَجِت
التاَج فوضع الهدهد. القرعة فأصابت الطريق، يف اإلمارة أحُدها ليتوىلَّ بينها
ُموِحشة. طريٍق عىل بها فأوىف الطري أرساب إليه واجتمعْت وتقدَّم، رأِسه عىل
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ُمخيفة؟ ُموحشة ُمقِفرة الطريق لهذه ما طائر:
البسطامي يزيد أبي قصة سمعَت أما وخوًفا. إشفاًقا تجنَّبوها الناس إنَّ الهدهد:
وعِجَب وتهويده، الليل جمال فراَقُه نيام، والناس مقمرة ليلٍة يف الربيَّة إىل خرج حني
أن أحٍد لكلِّ يأذن ال امللك إنَّ يُناديه: ُمناديًا فسمع السالكني. من الربية هذه حلَّت كيف

باِبنا. عن السائلني أبعدت ِعزَّتنا وإنَّ طريقه، يسلُك

االستغناء ريح تهبُّ هنالك دواء. وال وأَلًما غاية، وال طريًقا فرأت الطريُ وسارِت
فكيف الفَلك بطاووس فيها يُعبأ ال صحراء هنالك السماء،24 ظهر لها فينحني

الدنيا؟ هذه ِبَطري

ا عمَّ لنسألك امِلنَرب فاْرَق يشءٍ كلَّ وعرفت اآلفاق، يف طوَّفَت إنك الهدهد، أيها الطري:
قلوبنا. عن الرِّيبة تنفي أن بدَّ فال صدورنا، يف حاك

تواترت ثم الطيور. أذهل تغريًدا الطري بعُض وغرَّد املنرب البلبل (فصعد
األسئلة.)

وبينك؟ بيننا التفاوت هذا وما جميًعا، فَضْلتَنا كيف اإلمام، أيها أخِربْني طائر:
أطاع فكم بالطاعة، تُنال ال دولة إنها امللك؛ من بنظرٍة الدولة هذه نلُت الهدهد:
ثمنًا. تُقدِّمها ال ولكن ساعة، عنها تفُرت وال بها، فعليك الطاعة أمر ن أهوِّ لسُت إبليس!

سليمان. من نظرٌة تُصيبك حتى الطاعة يف عمرك أمِض

األمثال، ضاربًا ًال ُمفصِّ ُمسِهبًا عنها أجاب سؤاًال عرشين الهدهد ُسئل (ثم
يأتي.) كما والعرشون عرش التاسع السؤال وكان

إليها؟ نقصد التي الحرضة بتلك الالئقة الهدية ما طائر:
والطاعة. العشق من لك خريًا ليس يشء، كلُّ فهنالك شيئًا، معك تحِمل ال الهدهد:

فيها؟ نَلقاه الذي وما الطريق، هذه مسافة فرسًخا كم طائر:

بالطاووس. الَفَلك ويشبِّهون ركوًعا، أو خضوًعا ُمنحنية السماء أنَّ الصوفية شعراء يتخيَّل 24
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فيُحدِّث منها يرِجع لم أحًدا فإنَّ مسافاتها، نعِرف ال أودية سبعة أمامنا الهدهد:
والحرية، والتوحيد، واالستغناء، واملعرفة، والعشق، الطَلب، أودية أمامنا ُطولها؛ عن

والفناء. والفقر،

فيقول السابع، الوادي يبلُغ حتى ُمسهبًا هائًال وصًفا األودية هذه الهدهد ويِصف
ضوء يف تُمحى الظالل من آالف هناك والذهول. والبُكم م والصُّ الدهشة، وادي إنه
فقَد من كل ولكن املاء، صفحة عىل النقش يبقى فكيف امُلحيط، البحر ماج إذا الشمس.

منها: أمثاًال الهدهد ويرضب أبًدا. وسالم فناءٍ يف فهو البحر هذا يف نفسه
لرياها بعُضه يذهب أن واقرتح الشمعة، طَلب عىل وأجمع ليلًة اجتمع الَفَراش إنَّ
الشمعة تِصف فرجعت الشمعة، نور منه ينبعث قٍرص إىل فراشة فذهبْت ويِصفها،
أتت حتى أخرى فراشة فانبعثَْت ِعلم. معة بالشَّ مالك خبرية: فراشة قالت ألخواتها.
عرفت ما تِصف فرجعت النار، حرُّ آَلَمها حتي اقرتبت، ثُم فاقرتبت الشمعة، َموِضع
قبل. من سِمعنا الذي إالَّ هذا ما األخت: أيَّتها العاِرفة الفراشة قالت الشمعة. أرسار من
الشمعة لهِب يف نفسها ألَقْت حتى مرفوقة راقصة، الشوق من َسكرى ثالثة فانطلَقْت
ولونها، النار ضوء يف الخبري رآها ا فلمَّ رجعت. ثم كاللََّهب فاحمرَّت النار بها أحاطت

فيه. بالفناء الحبيب يُْدَرك إنما الشمعة، هذه عرَفْت لقد أجل: قالت
السفر، بهذا لها طاقة ال أنها وعرفت الطري، جِزعت مقاله من الهدهد فرغ وملَّا
وهلك الهول، من يُوَصف ال ما فلِقيَت األرساب، سارت ثم فرًقا. مكانه يف بعُضها ومات
عطًشا هالك ومنها الفيايف، يف ضالٌّ ومنها البحر، يف غاِرق فمنها الطريق، يف أكثُرها
شغلتُْه وبعضها إعياء، ساقط وبعضها الشمس، وَهج يف ُمحِرتق ومنها الجبال، ُقنَِن عىل
وبعضها العافية، وآثر الدَّعة إىل فركن به يلهو ما وجَد وبعضها فوقف، الطريق عجائب

أخرى. ُمصيبة أصابته
الغاية، بلغت ُمرغ). (يس طائًرا ثالثون إال املؤلَّفة، اآلالف هذه من الغاية يبلُغ لم
وال العقل، يُدِرکه ال ما وجدَن هناك؟ وجدَن فماذا وإعياءً؛ أَلًما الهالك عىل أرشَفْت وقد
آالف رأیَن ملحة؛ يف العواِلم مئات فيحرق يُوِمض االستغناء بْرق رأیَن الوصف؛ يناله
لنا تحمَّ ما عىل أسفاه وا لبعض: الطري بعض قال كالذرَّات. حائرة والكواكب الشموس
هذه يف عَدُمنا وما وجودنا فما الرتاب، من كذرٍَّة هنا فَلٍك مائة إنَّ السفر. مشاقِّ من

الحرضة؟
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العزة: حاجب خرج حتى وحزن حرسة يف وبَِقنَي
؟ اسُمُكنَّ وما ؟ أقبلتُنَّ وملاذا ، جئتنَّ أين من امُلضنَيات! الحائرات أيَّتها الحاجب:

يشء؟ عىل تقِدر ِمثلكن والعظم الريش من قبضًة أن أخربَكن ومن سمعتُن، وماذا
بِقَي فما آالًفا کنا الطريق؛ علينا طال وقد مِلَكنا. السيمرغ ليكون هنا جئنا الطري:
امللك لعلَّ جئنا الحرضة. هذه يف لنا يؤذَن أن راجياٍت بعيد، من جئنا ثالثون. إال منَّا

نظرة. منه فتنالنا أعماَلنا يرىض
امُلطلق امللك حرضة يف وعَدمكن وجودکنَّ ما أنتن؟ ما الحائرات! أيَّتها الحاجب:
املسكينات. أيَّتُها فارجعَن هلُمَّ الباب. هذا أمام شعرًة تِزن ال العوالم مئات إنَّ الباقي،

ولن النار، يف كالفراش نحِرتق هنا وسنبقى ِعز، الباب هذا عىل هواننا إنَّ الطري:
امللك. رحمة من نيأس

كلَّ الحجب من مئاٍت يرفع وتقدَّمهنَّ الباب لهنَّ وفتح الرحمة، حاجب فخرج
ثُم الُقرب. أرائك عىل الطري وأُجِلست ، التجيلِّ عاَلم وبدا األرجاء، يف النور فانبعث ملحة؛
األعمال ُمِحيَت ثم خجًال، عليه فُغيش عمل، من قدَّم ما فيها فقرأ ورقة، طائٍر كلُّ أُعطَي

شيئًا. الطري تَذُكر فلم وأُنِسیَت
ما أعجب وما حينئٍذ، السيمرغ فرأيَن ُروح كل ُمحرقًة الُقرب شمس أضاءت ثم
مرغ يس إىل نظرَن وإذا طائًرا) (ثالثني ُمرغ يس رأیَن السيمرغ، إىل نظرَن إذا كنَّ رأين!
السيمرغ رأين مًعا؛ والسيمرغ أنفسهنَّ إىل نظرَن وإذا السيمرغ. رأين طائًرا) (الثالثني
يرى ال جاءها فمن مرآة، الحرضة هذه إنَّ : لهنَّ فقيل وسألَن الحرية، فأخذتهنَّ وحَده.
كيف األبصار، تُدِركنا كيف السيمرغ. فرأيتنَّ طائًرا) (ثالثني مرغ سی جئتنَّ نفَسه، إالَّ
ولكن ، ِسمعتنَّ أو ُقلتنَّ كما وال ، وعِلمتنَّ رأيتنَّ كما األمر ليس النملة؟ عني الثريَّا تنال

الشمس. يف الظلُّ وضاع َحنَي فامَّ ، مكانُكنَّ هنا فها أنفسكن؛ من خرجتنَّ قد
الطري أُرجعت — لها زمان ال التي القرون — القرون من آالف مائة مىض ا فلمَّ
الفناء.» بعد البقاء إىل رجعت أنفسها، بغري أنفسها إىل رجعت ا فلمَّ أنفسها. إىل الفانية

الرومي الدين جالل موالنا (3-7)

حتى حذَوهما حذا ومن والعطار سنائي بمنظومات وفاض الصويف، الشعر استبحر
محمد وشيوخه، وُمعلِّميه وفالسفته التصوُّف شعراء أكرب أوائله يف َفُولِد السابع، القرن

الرومي. الدين جالل موالنا باسم املعروف البلخي البكري الحسني بن محمد بن
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به وانتهى عمره، من الرابعة يف الدين وجالل بلخ من الدين بهاء أبوه رحل
الدين جالل بها ونشأ الروم) (بالد غرى الصُّ آسيا إىل اإلسالمية األقطار يف التطويف

الصوفية. «املولوية» طائفة تُنَسب وإليه «الرومي». َي فُسمِّ فيها وعاش
ومذهبه شعره يف الكالم تفصيل يف وال موالنا، تاريخ يف للكالم املقال يتَّسع وال

الكلمة: هذه فحْسبُنا والفلسفي. الصويف
والديوان. امَلثنوي، الدهر: عىل خالَدين أثَرين الدين جالل ترك

املثنوي (أ)

ألَف وعرشون خمسة فيها (املثنوي)، املزدوجة والقافية الرَمل بحر يف صوفية منظومة
ُمقدِّمات ثالث منها منثورة بمقدِّمة جزءٍ كل صدر وقد أجزاء، ستة يف وسبعمائة، بيٍت

عربية.
إىل حدیث رشح أو آية تفسري من ينتِقل األساليب، مختلف ُمعلِّم فيها والشاعر
هللا بِذكر موصول هذا وكل فن، إىل فنٍّ من بتالميذه وينتقل ويَِعظ وينصح مثل، رضب

فيه. والفناء
يؤدي بل بعض، من بعضها ينفِصل ال وفصولها املنظومة، ثنايا يف شائع والقصص
يرِجع ثم أخرى، قصة إىل يستطِرد ثم القصة يبدأ وربما فصل. إىل فصٍل من االستطراد
بها ل يتوسَّ القصرية القصة ويأخذ ودمنة. كليلة كتاب يف املعروف النَسق عىل األوىل ليُتمَّ
الذي البيان يف خفيفة ضئيلة القصة حوادث تصري حتى البيان بها فيطول مقاصده إىل

يبتغيه.
ُصَوٍر يف الواحد املعنى يََضع التصوير، رائع الخيال، فيَّاض البيان قويُّ وهو
وبحر انثياًال، تواتيه واملعاني أرساًال، تأتيه واملعاني املثل، إثر املثَل ويسوق مختلفة،
ويِصل األبيات، مئات الصغرية القصة حول ينُظم حتى ُمسرتسًال رهًوا يُجاريه الرمل
أهلكتُْه التي واألرنب واألسد الوحوش فقصة والِعَرب. والنصائح اآلراء من يشاء ما بها
بني طويًال جداًال منها وأخرج بيت، خمسمائة ُزهاء فيها نَظم ودمنة، كليلة قصص من

والجرب. االختيار يف والوحوش األسد
فكر وكل به، يُذكِّر بحث فكل به؛ ُمستغرق اإللهي، بالعشق ُمفعم الشاعر وقْلُب
هو فإذا والفناء، العشق من البعِد كل بعيدًة تحَسبُها التي القصة يبدأ فرتاه إليه، يؤدي
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البحر يف فريتمي والحني الحني بني الوجُد ويغلبُه فيها، ويُغوص املعاني هذه إىل ينتهي
سار، حينما وغايته ه، توجَّ أنَّى ِقبلته تلُكم ساحًال. غریقه أو سابُحه يعِرف ال الذي

وإثباته: نفيه ومرمى وكناياته، ترصيحه ومقصد
فإنما فة الشَّ ذَكرُت إذا واآلِخرين. األوَّلني ِعشق فيه غِرق الذي العشق غريق «أنا
فإنما نفى إذا (يعني إال ُمرادي فإنما ال قلُت وإذا البحر). (شاطئ البحر َشفة أريد

هللا).» إال إله ال يف كما اإلثبات يبغي
عما اإلبانة عن تقرص هؤالء كل الوجد، وهذا الحرفة، وهذه الفيض، وهذا البيان هذا
ه أُحسُّ الذي إنَّ صائًحا: حائًرا ويقف الحني، بعد الحني يف العجز هذا فيشكو نفسه، يف
الشوك إنه فيه، فتفكِّر الحرف «ما واألفهام. األسماء وراء بل واألصوات الحروف وراء

الثالثة.» هذه بغري ألُناجيك والصوت والحْرَف القول أمَحُق إني البستان، جدار عىل
وتنُوح، عاملها إىل نحنُّ التي الروح رمز وهو الناي، يف بُمقدِّمة املثنوي افتتح وقد

أذكاره: يف به واستعانوا املولوية به أُولع وقد
الكتاب: وأول

ف��ش��ك��ا: وَه��ْدًرا ال��وج��د ��ُه ش��فَّ وح��ك��ى غ��نَّ��ى ل��ل��ن��اِي اس��ت��م��ع
ش��َج��ن��ا أَِن��ي��ِن��ي ال��ن��اس م��أل ال��وط��ن��ا وك��ان ال��غ��اب، ن��أى ُم��ذ
ُح��َرق��ا ف��ي��ه ال��وج��َد أبُ��ثَّ ك��ي ُم��زِّق��ا ِف��راٍق م��ن ص��ْدٌر أي��ن
وص��ِل��ِه ل��م��ع��ن��ى ال��رُّج��ع��ى ي��ب��ت��غ��ي أص��ِل��ِه م��ن ال��ن��وى تُ��ش��رِّده َم��ن
ص��اح��بً��ا تَ��ِخ��ذون��ي ق��وٍم ك��ل ن��اديً��ا رآن��ي ق��د ن��اٍد ك��ل
ال��ض��م��ي��ر ف��ي س��رٍّ أيَّ يَ��دري ل��ي��س س��م��ي��ر خ��ي��ر أن��ن��ي ك��لٌّ ظ��نَّ
وال��ب��ص��ر ك��لَّ��ت األُذْن أنَّ غ��ي��ر ظ��ه��ر ق��د أن��ي��ن��ي ف��ي س��رِّي إنَّ
ه��ب��اء ف��ه��و ي��ْص��َل��ه��ا ل��م م��ن ك��ل ه��واء ال ن��ار ال��ن��اي ص��وت إنَّ
ت��ُف��ور ال��خ��ْم��ر ف��ي ال��ع��ش��ق ن��ار وه��ي ت��ث��ور ال��ن��اي ف��ي ال��ع��ش��ق ن��ار ه��ي
يُ��ف��ي��ق ال َص��بٍّ��ا ال��َم��ج��ن��ون وع��ن ال��ط��ري��ق ب��أه��وال ال��ن��اُي ح��دَّث
ال��ُم��ع��ِض��ل��ة ل��ه��ذي ال��س��م��ع أرِه��ِف ل��ْه ح��سَّ ال َم��ن ال��ح��سِّ ه��ذا أه��ُل
أيَّ��اِم��ن��ا ف��ي ال��ن��ار إالَّ ل��ي��س آالِم��ن��ا ف��ي األي��ام ض��لَّ��ت
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يقول: أن إىل

ال��ج��ب��ل وخ��فَّ ال��طُّ��ور رق��َص ي��ح��م��ل؟ وأنَّ��ى ال��ع��ش��ق، وِم��ن
ص��ِع��ق��ا م��وس��ى خ��رَّ إذ ف��ه��وى ع��ِش��ق��ا ق��د أج��ل ال��ط��وُر ع��ش��ق
أك��ت��ُم ح��دي��ثً��ا ك��ال��ن��اي، ق��ل��ت، ف��ُم ل��ي ن��دي��ٍم م��ن ت��س��نَّ��ى ل��و
بُ��س��ت��ان��ه ع��ن ال��ورد غ��اب ح��ي��ن أل��ح��ان��ه ع��ن ال��ب��ل��ب��ل ص��م��َت

إلخ. …
األبيات: هذه منها عربية، أشطار أو أبيات أحيانًا املثنوي وتتخلَّل

ال��س��رور ت��مَّ ن��اق��ت��ي، ي��ا اب��رک��ي ال��ن��ُش��ور ل��ح��ن ُم��ن��ي��ت��ي ي��ا ل��ي ع��نَّ
ص��ف��ا ق��د ورًدا ن��ف��س ي��ا اش��َرب��ي ك��ف��ى ق��د دم��ع��ي أرض ي��ا اب��َل��ع��ي
��ب��ا ال��صَّ ري��ح ي��ا روَّح��ت م��ا ِن��ع��َم م��رح��بً��ا إل��ي��ن��ا ع��ي��دي ي��ا ُع��دَت

الديوان (ب)

شمس وصديقه التصوُّف يف أستاذه باسم تربیز» شمس «دیوان اه سمَّ فقد الديوان وأما
قصائد ولكنه كاملثنوي، والقافية البحر ُمتَِّحدة منظومة الديوان وليس التربيزي. الدين
من وغريها والفناء العشق من فيض وهي املوضوع. متقاربة والقوايف األوزان مختلفة

بيت. ألَف وأربعني ستٍة نحو يف العالية املعاني
املثنوي. من وصنعِتِه الشعر معاني يف أدخُل وأساليبه وألفاظه معانيه يف وهو

صويف. شاعر الديوان ويف شاعر، حکیم ُصويف أستاذ املثنوي يف الدين جالل

وأقواله الدين جالل آراء من مثال (ج)

ر وصوَّ واألخالقية، والفلسفية والصوفية الدينية املسائل يف آراءه الدين جالل رشح
الباحث عىل فعسري بيت؛ ألف سبعني من أكثر يف والديوان، املثنوي يف وإلهاماته عواطفه
جالل بمذهب امُلعرِّف وحسب الكربى، املسائل من واحدة مسألة يف ولو مذهبَه ل يُفضِّ أن

ُمتفرقة. ُمجملة أمثلة يعِرض أن وشعره الدين
العاَلم ِصلة يف الصوفية رأي الصويف الشعر عن الكالم أول يف أجمْلنا وهللا: العالم
تَزول حاٍل عن كثريًا يتحدَّث الدين وجالل والفناء، الوجود وحدة وعن وباهلل، باإلنسان
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من وارتقاءه العاَلم ر تطوُّ هذا جانب إىل ويذُكر و«أنت»، «أنا» وتُمحى االثنينية، فيها
هللا. يف الفناء إىل ملك، إىل إنسان إىل حيوان إىل نباٍت إىل مادة

العاشق لسان عىل بخاري صدر وكيل قصة يف املثنوي من الثالث الجزء يف يقول
لفظية: تكون تكاد ترجمة وهذه باملوت، يُبايل ال الذي

س��اع��يً��ا ح��يٍّ��ا ص��رت نَ��ب��تً��ا ِم��تُّ ن��ام��يً��ا ج��م��اًدا، م��تُّ إذ ص��رت،
أح��ذَُر؟ م��اذا ال��م��وت أخ��ش��ى ك��ي��ف ب��َش��ُر ب��ي إذا َح��يْ��واَن م��تُّ
أس��ت��ِق��ر ال م��َل��ٍك ف��ي ط��ائ��ًرا ال��ب��ش��ر ب��ي��ن َم��ی��تً��ا أغ��دو ث��م
وج��ه��ه»25 إال ه��ال��ك ش��يءٍ «ك��ل ن��ح��َوه َم��س��ي��ٌر إالَّ ل��ي ل��ي��س
راج��ع��ون إل��ي��ه إنَّ��ا م��ن��ش��دي؛ ك��األرغ��ن��ون وال��ف��ن��ا أف��ن��ى، ث��م

الديوان: يف ويقول
ثم نباتًا فرصُت جماًدا كنُت للنجاة؛ ُسلَّم الوجود إىل جئَت منذ أمامك وضع قد
كيف انُظر وإيمان، وِعلٍم عقٍل ذا إنسانًا رصَت ثم هذا، عليك َخِفَي فكيف حيوانًا رصُت
هذه فترتُك ملًكا — ريب وال — رصت اإلنسان جاوزَت وإذا الرتابي، الجسم هذا أزَهَر

السماء. إىل األرض
بحر. مائة هو بحًرا قطرتك لتَصري اليم، ذلك يف وادُخل كذلك، امللكية جاوز

األريض، السجن بهذا امتحنت آَخر عالٍم من الرُّوح أن عىل الصوفية يتَِّفق الروح:
«ارجعي».26 نداء عاَلِمها من حنٍي كلَّ تسمع عاَلِمها إىل دائم حننٍي يف وهي

الديوان: يف الدين جالل يقول
لقد الفلك، إىل ذاهبون أوالء نحن ها ويمني، شمال من حني، كلَّ الصوت «نسمع

ِدیارنا. فتلك وسنعود امللك، أصدقاء وكنا الفلك، يف قبل من كنَّا
منزلنا إنَّ أال نُجوزهما. ال فلماذا امللك. عن وأسمى الفلك، من أعىل نحن بل
لنا هذا فما هبطنا، وإْن سنعود الطاهر؟ الجوهر هذا من الرتاب عاَلم أین الكربياء.27

الساکنین. اللتقاء وكِرسها الكاف بتسکني شطر، يف هي کما الدين جالل وضَعها آية هذه 25

َمْرِضيًَّة﴾. َراِضيًَة َربِِّك إَِىل اْرِجِعي * اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس أَيَّتَُها ﴿يَا اآلية: إىل إشارة 26
َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ ِيف يَاءُ اْلِكْربِ ﴿َوَلُه القرآن: يف جاء كما تعاىل هللا أي الكربياء؛ صاحب يعني 27
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فقد السفينة ُحطِّمت وإذا (البدن) القالب سفينة فحطَّم «ألست»28 موج جاء … بُمقام
اللقاء.» حان

ي والتنحِّ للحوادث، والخضوع االستسالم ُدعاة من الدين جالل ليس واالختيار: الجرب
حرٌّ أنه اإلنسان ويعَلم امُلستمر، والجهاد الدائم، العمل إىل يدعو بل الحياة، ُمعرتك عن

ویکَدح. ليکدَّ األرض هذه عىل ُوِضع
أخذها قصة يف والوحوش األسد بني ُمحاورة واالختيار الجرب يف كالمه نماذج ومن

ودمنة. كليلة كتاب من
من هارٍب وكم البالء، إىل البالء من فارٍّ كم التسليم؟ من خري يشءٍ أي الوحوش:
الدار. يف والعدو الباب وأقفل َكه، َرشَ ِحيلته فكانت اإلنسان احتال وكم التِّنني، إىل الثعبان
كليلة أبصارنا إنَّ داره. يف يخشاه الذي األطفال، آالف قتل فرعون: حيلة كانت وكذلك
ما كلَّ بِرصه يف إنَّ ه. بَرصُ أبصارنا عن الِعَوض ِنْعم الحبيب. بَرصِ يف تفنى أن ينبغي
فوقع نفسه إىل ُوِكل رجَليه عىل اعتمد فإذا أبيه، ُعنق عىل يُحَمل الطفل ترى أال نبغي،
يف طائرًة واألرُجل، األيدي تُخَلق أن قبل الخْلق أرواح كانت وكذلك والعناء. الَكبَد يف
وقد ع ُرضَّ أطفال نحن والغمِّ. الِحرص من سجٍن يف لِبثَْت بالهبوط أمرت ا فلمَّ صفاء؛

واملاء. الُخبز يُعطي أن عىل قادر السماء من امَلَطر يقول والذي هللا. ِعیال الخلق قيل:
بعد درجًة فيه نصَعد أن فعَلينا ُسلًَّما، أمامنا نَصب العباد ربَّ ولكن نعم األسد:
فكيف يَدين لك وإنَّ َزِمنًا نفسك تجعل فكيف ِرْجلني لك إنَّ غفلة. إال الجربية ما درجة،
كالفأس؟ اليُد أليسِت قول. بغیر يُريد ما أعَلَمه فقد فأًسا عبَده السيُِّد أعطى إذا تجَحُدها،
الجربية ُكفُرها. والجربية ِنَعمه، ُشكُر السعَي إنَّ … عباراته فإنها إشاراته فافهم
أردَت إن جناَحيه؟ عطَّل إذا الطائر يأَمن کیف الطُّرق. ُقطَّاع بني نوٌم الطريق، يف نَوم

إلخ. … ق الخالَّ عىل اتَِّكل ثُمَّ ازرع فاعَمل. التوكل
ة حجَّ ودْحض لالختيار، امُلحتج فلج من الدين جالل يريد بما الحوار وينتهي

التسليم. إىل الداعني

أََلْسُت أَنُْفِسِهْم َعَىل َوأَْشَهَدُهْم يَّتَُهْم ذُرِّ ُظُهوِرِهْم ِمْن آَدَم بَنِي ِمْن َربَُّك أََخذَ ﴿َوإِذْ اآلية: إىل إشارة 28
واإلنسان. هللا بني األول العهد يوم هو الصوفية عند ألْسُت فيوم بََىل﴾ َقالُوا ِبَربُِّكْم
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والبَبْغاء التاجر قصة يف امَلثنوي، يف يقول دائم. جهاٌد الدين جالل رأي يف والحياة
األول: الجزء من

هذا يجب (هللا) والحبيب النجاة، يبغي ُعشبة كلِّ إىل يَده ويرمي يجتهد، «الغريق
يُقل ألم العمل؛ من فارًغا ليس نفسه امللك النوم. من خري ُسًدى االجتهاد وإن اضطراب،

َشأٍْن؟» ِيف ُهَو يَْوٍم ُكلَّ الرحمن:
اللذَّة، وسيلة فاأللم وأحزان؛ آالٍم من يلقى ما السعي عن اإلنساَن يصدَّ أال وينبغي

محبوب. ِكالهما واللذَّة األلم بل
بكاء؟» بَغري اللبَن الطفل ينال وهل املطر؟ يَبِك لم إن املرج يضحك «كيف

واألَلم واللذَّة والرش الخري يلقى هللا رُجل أو الطريق ورجل أنفع، والكدُّ أجدى العناء
امَلثنوي: يف يقول غايته. يبلُغ حتى باآلالم يكمل أنه ُموقنًا ُمْقِدًما، راضيًا

نََصبي أعشق أنا قلبي. امُلعذِّب للحبيب فًدى وروحي نفيس، يف محبوب مكروَهُه «إن
عاشق إني … ماء الناس يحَسبُها ُدَرر العني تُمِطرها التي الدموع إنَّ … رضاه يف وأَلمي
ألنوحنَّ البُستان إىل الشوك هذا جاوزت لنئ أُقِسم الضدَّين! لعاشق فاعجْب ولطفه، َقْهره
ِتنِّني إنه هو؟ بلبل أيُّ مًعا! والورد الشوك ليأكل فاُه يفغر لبلبٍل فاعَجْب البلبل؛ نواح

مكروه.» كل إليه العشق يُحبِّب ناري
ُمستمر: وُرقي دائمة مناجاٌة املجاهدة األرواح أنني أن الدين جالل يرى بل

سبعون هللا ومن مرَّة، ربِّ يا منه رسالة. مائة هللا ومن رصخة، مائة حنٍي كل «منه
مكان.» ال يف وُروحه األرض عىل صورتُه تاج، مائة ولرأسه معراج، ملحٍة كل وله لبَّيك.

نوِره. من وشعاٌع ناِره، من ورشارة الدين، جالل بحر من قطرٌة ِتلكم
البالد يف ناِره من وتقبس الدين، جالل بِحكمة تَستيضء الكبرية األرواح تزال وما

شعره. وقراءة مذهبه بمعرفة ُعِنيت التي

األخرى الشعر رضوب (4-7)

والرثاء والغزل والهجاء املدح العربي: األدب يف املعروفة املوضوعات يف الفرس نظم
والِحَكم. األخالق ويف واملياه، الرياض وصف سيما وال والوصف،

ُجملتها يف فهي فيها منهجهم ووصف األرضب، هذه يف الكالم إىل حاجة أجد ولسُت
شعر الفاريس، للشعر امُلعارص العربي الشعر سيما ال — العربي الشعر يف ا ممَّ ُصَور
. والُغلوِّ اإلكثار إىل نزوٍع من الُفرس شعراء يف ما حساب مع — بعَده وما الرابع القرن
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اإلجمال: هذا بعد بكلمٍة يُخصَّ أن جدير األخالقي الشعر ولكنَّ
يف نعهد كما والرثاء املدح قصائد ثنايا يف كثريًا يأتي والِحَكم األخالق شعر
والجامي، نظامي منظومات مثل الفارسية، يف امُلطوَّلة املنظومات ويتخلَّل العربي، الشعر
نارص ومنظومات الدين جالل ومثنوي «الحقائق»، كحديقة التصوُّف منظومات سيما وال
الشعر، من الرضب هذا يف وحَده يُذَكر أن يستحقُّ عظيًما فارسيٍّا شاعًرا ولكن خرسو،

٦٩١ه. سنة امُلتوىفَّ الشريازي سعدي الشيخ وهو: والتهذيب، األخالق شعر
وَوَرِعه، تقواه عىل فيه، نظم فقد الهزل؛ حتى مختلفة طرائق األدب يف سعدي سلك
الشعراء كبار فيها بزَّ الطيبات، اها سمَّ «غزلیَّات» وله «الخبيثات». اها سمَّ ِقطع فيه وله
الفردويس وهم األدباء؛ بني مأثورة أبياٍت يف الثالثة، الشعر أنبياء أحد أجلها من ُعدَّ حتى

الغزل. يف والسعدي القصائد، يف واألنواري القصص، يف
والعدل، والرب الرحمة إىل الدعوة شعره يف يتجىلَّ األخالقي، بالتعليم سعدي امتاز ثم

الدهر. وِغرَي الزمان، ِبِعَرب واالتِّعاظ
وإىل والرتك، واألفغان الهند بالد إىل ذهب سنة. ثالثني ُزهاء األقطار يف الشيخ طوَّف
وغريها. مرص الشمالية: إفريقية إىل ذهب إنه ويُقال الصغرى، وآسيا والشام، الحجاز

وعلماءهم وأغنياءهم، فقراءهم جميًعا الناس ويُخالط الدراويش، زيِّ يف يُسافر وكان
إحدى يَتبع ا حاجٍّ تارة والبستان الكلستان قصص يف نراه وأرشارهم. وخياَرهم الهم، وجهَّ
يف وأُخرى الشام، يف الفرنج أيدي يف أسريًا وتارة كشغر، يف ُمعلًما وتارة ماشيًا، القوافل
بعلبك. مسجد يف واعًظا وحينًا أمية، بني جامع يف ُمعتكًفا وحينًا الهند، معابد من معبٍد
ورثى التتار أيدي عىل اإلسالمية البالد أصابت التي الكربى الكوارث شهد وقد
بني لح بالصُّ الحوادث طوفان من معزٍل يف بِقيَت وقد شیراز، بلِده إىل أوى ثم بغداد.
ووضع الكثرية، والسنني الشاسعة، األقطار وبتجارب بنفسه خال وهنالك والتتار. أمرائها

والسكلستان. البستان كتابَيه يف وعواطفه، أخالقه وصورَة وتجاربه معارفه زبدَة
ألف ُزهاء وفيه (املثنوي)، املزدوجة والقافية امُلتقارب البحر يف كلُّه منظوم واألول

أبواب: عرشة نها وضمَّ ٦٥٥ه سنة نظَمها بيٍت
– القناعة – الرضا – التواضع – العشق – اإلحسان – وامللك واإلنصاف العدل

املناجاة. – التوبة – العافية عىل الشكر – الرتبية
أبواب. ثمانية يف وِقطع أبيات تتخلَّله منثور الثاني والكتاب
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واإليثار، واإلحسان الرحمة سيما وال الجميل، للُخلق خاِلصة َدعوة کله والبستان
أبياته وكأنَّ قبيل. دون قبيًال يخصُّ ال جميًعا الناس عىل يُشِفق إنساني هذا يف وهو

كله: كالمه يف شعاره كانت هذه

ع��ائ��د29 واح��د ع��ن��ص��ر إل��ى واح��د ج��س��د آدم ب��ن��و
تَ��ن��ام ال أع��ض��ائ��ه ف��س��ائ��ُر ال��س��ق��ام أل��ي��ُم ع��ض��ًوا م��سَّ إذا
ب��اآلدم��ي؟ ��ي��َت تَ��س��مَّ ف��ك��ي��ف ت��أَل��ِم ل��م ل��ل��ن��اس أن��ت إذا

القصرية: البستان حكايات من أمثلة وهذه

١

فإنك األبواب، عىل القائمني أسِعف يقول: قِرصه تحت مسكينًا العراق كرباء أحد سمع
إنَّ أوجاعه. من قلبك يُخلَّص أوجاعها من القلوب هذه خلِّص باب، عىل قائم مثلهم
يذوب والغريب سعيًدا، حَرِمك يف تَِقيُل أنت املاِلكني. عروش يثلُّ العاملني قلوب اضطراب
ه. حقَّ له يأُخذ أن هللا كفل فقد عدَله، امَلِلك من ينال أن يستطع لم من وحيًدا، الهجري يف

٢

العني، هذه عىل أمثالنا مرَّ كم ينبوع: رأس عىل بحَجٍر كتب السعيد، جمشيد أن سمعت
إىل معنا نأُخذْه لم ولكن اغتصابًا، بالشجاعة العالم مَلْكنا قد عني. ملحة يف ذهبوا ثم
أمامك عدوُّك يعيش َألنَّ به، نزل ما فحسبُه منه؛ تنتِقم فال بعدوِّك ظفرَت إْن القرب.

قتيًال. بدِمِه تَبُوء أن من لك خري ضعيًفا،

السائرة: أبياته ترجمة هذه 29

كوهرند زیك آفرینش در که یکرند بکد أعضای آدم بنی
قرار ند نما عضوهارا دكر وزکار آوردر بدرد عضوی جو
آدمي تهند نامت که نشاید غمي بی دیكران محنت توكز
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٣

الدخان هذا يف الناس، أحد فقال بغداد. ِنصف فأحرقت الخلق، آهات من ليلًة النار شبَّت
أيها نفسك بغري تُبايل ال أنت ُمجرِّب: شيٌخ قال رش. ُدکَّاننا يُِصب لم هلل الحمد واللهب:
الجائعون ربط وقد — يشبع ال بيتُك. يحرتق لم إذا مدينة تحرتق أن ك يُهمُّ وال األحمق،
الفقري يرى وهو بلقمٍة الغنيُّ يهنأ كيف قلبه. استحَجَر من إالَّ — األحجار بطونهم عىل
ال الرحيم القلب ذا إنَّ اآلالم؟ من يتلوَّى مريًضا يرى من يَصحُّ وكيف دموَعه؟ يقتات
الهمُّ ليبَهُظها امللوك قلوب وإنَّ الطريق، يف امُلتخلِّفون به يلحق حتى املنزل بلغ إذا ينام
مقال من واحدة كلمة السعادة أهل حْسب الطني. يف بِحمِله سقط حماًرا ترى حني

الياسمني. تجني ال الشوك زرعَت إذا أنك تعرف أن وحسبُك سعدي.
٧٢٠ه) سنة (املتوىفَّ القوهي نزارهي کتب سعدي؛ بستان الشعراء من کثريٌ حاکى
(امُلتوىفَّ هراتي وكتب أبواب) (عرشة باب ده ٨٣٨ه) (امُلتوىفَّ كاتبي وكتب نامه، دستور

کلزار. ٩٦١ه) سنة

النثر (8)

الذي كالفصل ُمطوًال الفاريس النثر يف فصًال العنوان هذا وراء يجد أن القارئ يَْرُج ال
الفصل هذا مثل يف والتفصيل اإلطالة يستحقُّ ما الفاريس النثر يف فليس الشعر؛ تناول

کله. الفاريس لألدب عقدناه الذي
فعجبُت نثر. للُفرس ليس يقول الفارسية اللغة يجيد كبريًا تركيٍّا شاعًرا سمعُت
بن محمد مة العالَّ فيه سألُت وقد الفرصة. سنحِت كلَّما فيه أفكر زلُت وما قوله، من
فكرُت ما قال: ثم قليًال ففكَّر ١٣٥٦ه/١٩٣٨م، سنة باريس يف القزويني الوهاب عبد

هذا. من قريبًا قال أو األمر. هذا يف
يف مكانته حيث من يُقاس ال الُفرس نثر ولكن قيًِّما، كثريًا نثًرا للُفرس أن َريَب وال
ال وُمفكريها؛ أدبائها من الكبار آراء عن واإلبانة ة، األمَّ حضارة وتصويره األدب، تاريخ
إىل وخیاالتها بعواطفها أقرَب األمة كانت فقد الفاريس؛ بالشعر هذا من يشءٍ يف يُقاس
منظوم، تاریخ فعندها کادت، أو النثر عن به غِنيَت حتى وتفنَّنت فيه فأطالت الشعر،

شتَّی. موضوعات يف طويلة ومنظومات منظوم، وقَصص
من كثرٍي يف حاكاه وإن معنًى، أو صورًة العربي بالنثر يُقاس ال الفاريس النثر ثم

واألساليب. املوضوعات
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والرتاجم: الرحالت التاريخ ومن ومقامات، ورسائل تاریخ الفاريس النثر يف

تاريخ تُرِجم منذ — الفارسية حَوِت الفاريس؛ النثر جوانب فأوسع التاريخ فأما (١)
العام التاريخ يف كثريًة كتُبًا — العرص هذا إىل السامانية الدولة أيام العربية من الطربي
إيران عىل تسلَّطوا الذين األبلخانيِّني التتار عهد يف ُكتب ما وأعظمها الخاص، والتاريخ

وهي: و٧٤٤ه، ٦٥٤ه سنتي بني

ملك عطا ه أتمَّ جنكيزخان) وهو العاَلم فاتح تاريخ (أي جهانكشاه تاريخ (أ)
٦٥٨ه. سنة الجويني

املغول، تاريخ يف ِقسمان وهو ٧١٨ه، سنة امُلتوىفَّ الدين لرشيد التواريخ وجامع (ب)
مختلفة أمٍم من بجماعٍة مؤلُِّفه استعان ها. وأصحِّ الكتُب أجَمِع من وهو العام. والتاريخ
عربية نسخة وله الهجري. الثامن القرن أوائل يف وأكَمَلُه مصادرها، من األخبار ليأخذ

معروفة.
لتاريخ تكملة وهو الحرضة» «وصاف ب امُللقَّ الشريازي هللا لعبد وصاف تاريخ (ج)
وهو (٧٠٣–٧١٦ه). أُلجايْتو للسلطان وقدَّمه ٧١١ه، سنة تأليفه من فَرغ جهانكشاه،
أسلوب يف سيئة بدعًة فكان اللفظية، بالصناعة العناية كلَّ املؤلف فيه ُعِني تاريخ
ِمثال التَّسمية وهذه األعصار»، وتزجية األمصار، «تجزية اه: سمَّ وقد بعد. من التاريخ

اللفظية. صناعته من
ه أتمَّ بامُلستويف، املعروف القزويني هللا لحمد امُلختار التاريخ أي كزيده، تاريخ (د)

التواريخ. جامع مؤلِّف الدين رشيد بن الدين غيَّاث للوزير َمه وقدَّ ٧٣٠ه، سنة

أعظمها: من كثرية كتٌُب بعُد من التاريخ يف ُكتب وقد
كتبَه ٩٠٣ه، سنة املتوىفَّ خواند ِلمري والخلفا، وامللوك األنبياء ِسرَي يف الصفا روضة
الجاهلية لعصور عام تاريخ وهو نوائي، عليشري مري الصالح الشاعر الوزير بإشارة

املؤلِّف. عرص إىل واإلسالم
السابق، الكتاب مؤلِّف ابن الدين لغيَّاث البَرش، أفراد أخبار يف رَي السِّ حبيب وكتاب

٩٢٧ه. سنة ُه وأتمَّ الصفوي، إسماعيل الشاه عهد يف أبيه كتاب من َصه لخَّ
ويزد، وُقم، وشرياز وأصفهان طربستان، تاريخ مثل األقاليم، تواريخ كذلك وتكثُر

إلخ. … وششرت
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شعراء من العطار الدين فريد الصويف للشاعر األولياء تذكرة الرتاجم ُكتب ومن (٢)
التاسع. القرن شعراء من الجامي الرحمن عبد للشيخ األُنس ونفحات السابع، القرن
ذكرناه الذي عويف ملحمد األلباب لُباب الشعراء تراجم ومن الصوفية. تراجم يف وهما
واألدباء العلماء ُعِني وقد الشعراء. تراجم يف فاريس كتاٍب أقَدُم وهو الفصل، مقدِّمة يف
لطبقاٍت تراجم فأخرجوا الُفرس، مؤلفو يها يُسمِّ كما «تذاكر» أو تراِجم بكتابه بعُد من
وتذكرة عيل، للطيف وآنشكده ٨٩٢ه سنة ُه أتمَّ شاه لدولت الشعراء تذِكرة مثل مختلفة
يف املؤلَّف الغرائب مخزن أحَدِثها ومن الصفوي إسماعيل الشاه ابن مريزا لسام الشعراء
الفصحاء، ومعجم ترجمة، آالف ثالثة نحو عىل يحتوي وهو الهجري. عرش الثالث القرن

القاجاريني. امللوك أحد شاه الدين ر ُمظفَّ مؤدِّب خان قيل لرضا العارفني ورياض
٥٥٩ه، سنة امُلتوىفَّ الدين حميد القايض مقامات الفرس؛ عند املقامات وأَذيَُع (٣)

الحريري. مقامات فيها حاكى مقامة وعرشون ثالث وهي
القرن يف الحميد عبد بن هللا لنرص ودمنة كليلة ترجمة املنثور القصص ومن (٤)
القرن يف سيىل» «أنوار اها سمَّ التي الكاشفي الواعظ عيل بن حسني وترجمة الخامس،

التاسع.
كتاُب القصص ِمن أكثر وامَلوعظة بالبالغة فيها يُعنى التي الصغرية القصص ومن

للجامي. وبهارستان سعدي، للشيخ كلستان
األدب بها فاَض التي املختلفة املوضوعات يف القصرية الحكايات هذه ننس وال

الفاريس.
العويف. الدين جمال الروايات»، والمع الحكايات «جامع منها ُكتٍب يف ُجِمعت وقد

العثماني. الثاني مراد السلطان بأمر الرتكية إىل عربشاه ابن ترجَمُه وقد

بعض األدب بهذا ُمعرِّفة تكون أن أرجو الفاريس األدب يف جامعة عاِجلة نظرة هذه
هللا. شاء إن الواسع األدب هذا يف واسعة أبحاث يتلُوها أن أرجو كما التعريف،

العالم.) يف األدب قصة من األول الجزء (تم
النهضة.) عرص يف الثاني الجزء (ويتلوه
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